
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 14 เมษายน 2564  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ทุเรียน 1.กสก.สกัดการตัดทุเรียนอ่อนป้องกันด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ข่าว 24 ชม. 

2.เกษตรเข้มตั้งชุดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่
ตรวจสอบการตัดทุเรียนอ่อน... 

เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน 

3.เกษตรเข้มตั้งชุดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่
ตรวจสอบการตัดทุเรียนอ่อน... 

เกษตรก้าวไกล 

4.กสก.สกัดการตัดทุเรียนอ่อนป้องกันด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ไทยรัฐ 
5.กสก.สกัดการตัดทุเรียนอ่อนป้องกันด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด LINE Today 
6.ดำเนินคดี 8 บริษัท ตัดขายทุเรียนอ่อน เกษตรทำกิน 
7.กสก.สกัดการตัดทุเรียนอ่อนป้องกันด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด msn 
8.เกษตร ส่งทีมลงพ้ืนที่สกัดทุเรียนอ่อน กรุงเทพธุรกิจ 

ข้าว 9.สมาคมส่งเสริมชาวนาผุดโครงการข้าวหอมคืนถิ่น Thai ZA News 
Smart Farmer 10.ไตรภาคีเครือข่ายจับมือเดินหน้าโครงการ Smart Farmer เดลินิวส ์
Covid-19 11.ชวนซื้อสินค้าเกษตรไทย ของขวัญสงกรานต์ ปี’64 SootinClaimon 
ภัยแล้ง / พืชฤดูแล้ง 12.การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในระดับไร่นา แนวหน้า 

13.กสก.แนะปลูกถ่ัวเขียวพืชฤดูแล้ง ใช้น้ำน้อย ช่วยปรับปรุงดิน เสิรฟ์จากฟาร์ม 
ภัยพิบัติด้านการเกษตร 14.พิษพายุฤดูร้อนกระหน่ำผลไม้เมืองจันทน์ ผลทุเรียนร่วงกว่า 

1.4 พันต้นเสียหาย 260 ไร่ 
เกษตรทำกนิ 

15.พายุฤดูร้อนถล่มจันทบุรี เข้มแข็ง สั่งเกษตรจังหวัดเร่งสำรวจ
ความเสียหาย 

บ้านเมือง 

16.เข้มแข็ง สั่งเกษตรจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหาย พร้อม
ประสานความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้จันทบุรี... 

Vioce เสียงประชาชน 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ไมผ้ล 17.มหาสารคามปลูกแอปเปิลฟูจิ อีก 3 ปี ผลผลิต 5 แสนตันสู่ตลาด ประชาชาติธุรกิจ,LINEtoday 
อ่ืน ๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
Covid-19 18.กระทรวงเกษตรฯ เผยบุคลากรติดโควิด 4 คน... LINE Today 

19.กระทรวงเกษตรฯ เผยบุคลากรติดโควิด 4 คน... ข่าวสด 
20.กระทรวงเกษตรฯ เผยบุคลากรติดโควิด 4 คน... PPTV HD 36 
21.กระทรวงเกษตรฯ เผยบุคลากรติดโควิด 4 คน... Vioce เสียงประชาชน 

ประกันรายได้ 22.ชาวนาลุ้นรฐัเอาอยู่ โควิด เชียร์เดินหน้าต่อประกันรายได้ข้าว ปี 3 ฐานเศรษฐกิจ 
ภัยพิบัติด้านการเกษตร 23.เปิดแล้วประกันภัยนาข้าว 64 วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,500/ไร่ เกษตรกรก้าวหน้า 

24.ธ.ก.ส.เปิดรับทำประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 Thaitimenews 
กาแฟ 25.กรมวิชาการเกษตรเจ้าภาพจัด เฟ้นหาสุดยอดกาแฟไทย เป็น

ครั้งแรก หมดเขตรับสมัคร 23 เม.ย.นี้ 
เกษตรทำกิน 

*************************** 



 

เม่ือวนัท่ี 11 เม.ย.64 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ตามท่ีกรมฯไดส้ั่งการให้
ส านกังานเกษตรจงัหวดัในพื้นท่ีภาคตะวนัออก ประสานกบัผูว้า่ฯจดัตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ปูพรม
พื้นท่ีปลูกทุเรียนเพื่อตรวจสอบและสกดักั้นไม่ใหมี้การลกัลอบตดัทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกขาย และให้
ด าเนินการกบัผูก้ระท าผิดตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด นอกจากน้ียงัไดม้อบหมายใหส้ านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร
ท่ี 3 จ.ระยอง จดัตั้งเครือข่ายเฝ้าระวงัติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวงัการตดัทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง  

ข่าวแนะน า 

ล่าสุด กรมฯไดรั้บรายงานจากส านกังานเกษตร จ.จนัทบุรี วา่ ไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนการป้องกนัแกไ้ขปัญหาทุเรียนดอ้ย
คุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ตามนโยบายป้องปรามปี 2564 อยา่งต่อเน่ือง ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 1.ร่วมกบั
ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 บงัคบัและพกัการใชใ้บอนุญาตเลขทะเบียน GMP ของลง้ และเลขทะเบียน 
GAP ของเกษตรกรในกรณีตรวจพบการตดัและการจ าหน่ายทุเรียนอ่อน 2.แจง้ใหเ้กษตรกร ผูป้ระกอบการทราบถึง
มาตรการต่างๆ เช่น การก าหนดเปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัแหง้ในเน้ือทุเรียนหมอนทองก่อนตดั ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 32% ขึ้นไป 
และมาตรการด าเนินคดีแก่ผูจ้  าหน่ายทุเรียนดอ้ยคุณภาพ 3.ตั้งชุดตรวจเฉพาะกิจเคล่ือนท่ีเร็ว ชุดตรวจท่ีลง้และท่ีสวน
เกษตรกร เฉพาะกรณีท่ีมีการเก็บเก่ียวทุเรียนก่อนวนัประกาศวนัเก็บเก่ียว (10 เม.ย.64) และออกใบรับรองผลการตรวจ
ความแก่ของทุเรียน ถา้พบทุเรียนอ่อนใหค้ดัออก และท าสัญลกัษณ์พ่นสีแดงท่ีผล และพิจารณาใชบ้ทลงโทษขั้นสูงสุด 4.

แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจในการสุ่มตรวจ และแกไ้ขปัญหาการตดัทุเรียนอ่อน ในระดบัต าบล หมู่บา้น 5.จดัท า QR Code 

ติดท่ีทุเรียน เพื่อใหผู้บ้ริโภคตรวจสอบยอ้นกลบัถึงเกษตรกรผูป้ลูกได ้6.ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 จดั
ประชุมผูป้ระกอบการโรงคดับรรจุ (ลง้) เพื่อช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน และมาตรการป้องกนัแกไ้ขปัญหาทุเรียนอ่อน 
รวมทั้งการฝึกอบรมหลกัสูตรนกัคดั นกัตดั ทุเรียนมืออาชีพ และ 7.ตั้งจุดใหบ้ริการตรวจความอ่อน-แก่ ของทุเรียน ณ ท่ี
ส านกังานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ผลการปฏิบติังานของชุดปฏิบติัการ จ.จนัทบุรี ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตใหญ่และมีลง้
ส่งออกจ านวนมากท่ีสุด เบ้ืองตน้พบวา่มี 8 บริษทัท่ีมีความผิดตอ้งด าเนินคดีตามกฎหมาย ซ่ึงฝ่ายปกครองของจงัหวดั ได้
รวบรวมขอ้มูลเพื่อใชด้ าเนินการทางกฎหมายไวแ้ลว้ ในขณะท่ีผลการตรวจพบทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ประมาณ 
30% ส่วนใหญ่พบท่ีลง้ส่งออก จึงนบัวา่มาตรการท่ีด าเนินการมาในขณะน้ี สามารถควบคุมปัญหาไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ และ
ถึงแมข้ณะน้ีเกษตรกรจะสามารถตดัทุเรียนขายไดต้ามระบบปกติแลว้ แต่การป้องปรามก็จะยงัคงด าเนินการต่อไป ตามท่ี
ไดรั้บแจง้เบาะแส เพื่อควบคุมป้องปรามทุเรียนดอ้ยคุณภาพออกนอกพื้นท่ี รวมทั้งในช่วงน้ีตน้ทุเรียนโดนลมพายพุดั ท าให้
มีผลร่วงหล่น ชุดปฏิบติัการเฉพาะกิจฯ จึงไดเ้ขา้ตรวจตามแผงคา้ส่งภายในประเทศ เพื่อป้องกนัทุเรียนอ่อนเขา้สู่ตลาด
บริโภคภายในประเทศอีกดว้ย  

ดา้นส านกังานเกษตร จ.ตราด ไดร้ายงานผลการปฏิบติังานเชิงรุกวา่ เน่ืองจาก จ.ตราดเป็นพื้นท่ีท่ีจะมีผลผลิตทุเรียนออกสู่
ตลาดก่อนจงัหวดัอ่ืนในภาคตะวนัออก จึงไดบู้รณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งฝ่ายปกครอง เกษตร ทหาร ต ารวจ ก านนั 
ผูใ้หญ่ อาสาสมคัรเกษตรประจ าหมู่บา้น (อกม.) และอ่ืนๆกวา่ 20 หน่วยงาน เป็นหน่วยเฉพาะกิจระดบัอ าเภอทั้ง 7 อ าเภอ 
ปฏิบติัการลงตรวจคุณภาพผลผลิตถึงสวนของเกษตรกร เพื่อสกดักั้นทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) อยา่งเขม้ขน้ ซ่ึงหน่วย
เฉพาะกิจของ จ.ตราดไดเ้ก็บตวัอยา่งทุเรียนของเกษตรกร ตั้งแต่เดือนก.พ.-11 เม.ย.64 สุ่มตรวจเปอร์เซ็นตแ์ป้งของ
ผลผลิตทุเรียนก่อนการตดั 4 สายพนัธุ์ จ านวนทั้งส้ิน 710 ตวัอยา่ง โดยยดึเกณฑด์งัน้ี พนัธุ์หมอนทอง เปอร์เซ็นตแ์ป้ง
ตอ้งได ้32% ของน ้าหนกัแหง้ขึ้นไป พนัธุ์ชะนี 30% พนัธุ์กระดุม 27% และพนัธุ์พวงมณี 30% โดยใชตู้อ้บ
ไมโครเวฟ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยขีองกรมวิชาการเกษตร ท าใหปี้ 2564 น้ี มัน่ใจวา่ไม่มีทุเรียนดอ้ยคุณภาพจากพื้นท่ี จ.ตราด
ออกสู่ตลาดแน่นอน 

ส าหรับบทลงโทษการซ้ือขายทุเรียนท่ีเก็บเก่ียวก่อนระยะเหมาะสม กรณีเกษตรกรจะพิจารณาพกัหรือเพิกถอนการใช้
ใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เช่นเดียวกบัโรงคดับรรจุ (ลง้) จะพกัหรือเพิกถอนการใชใ้บรับรองโรงคดับรรจุ GMP 

ทั้งน้ีในปี 2564 เป็นปีแรกท่ีประกาศใหมี้ "วนัทุเรียนแก่" (10 เม.ย.64) ซ่ึงเป็นวนัดีเดยใ์ห้เกษตรกรเร่ิมเก็บเก่ียว
ทุเรียนพนัธุ์หมอนทองภาคตะวนัออก โดยไม่แยกรายจงัหวดั เม่ือเกษตรกรจะเก็บเก่ียวทุเรียนใหแ้จง้ความประสงคท่ี์ก านนั/
ผูใ้หญ่บา้น หรือ อกม.เพื่อแจง้ส านกังานเกษตรอ าเภอในพื้นท่ีใหล้งไปตรวจสอบความสุกแก่ของทุเรียน เม่ือผา่นแลว้
ส านกังานเกษตรอ าเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัแหง้ของเน้ือทุเรียน เฉพาะตวัอยา่งแนบไปกบัรถขนส่งทุเรียนเขา้
โรงคดับรรจุ พร้อมส าเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เพื่อคุมเขม้ไม่ใหทุ้เรียนอ่อนออกนอกพื้นท่ี ส่วนกรณีของโรง
คดับรรจุ (ลง้) ให้แจง้ความประสงคท่ี์ด่านตรวจพืช ซ่ึงโรงคดับรรจุท่ีรับซ้ือทุเรียนจะตอ้งตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นต์
น ้าหนกัแหง้ของเน้ือทุเรียนและส าเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืชจากสวนเกษตรกรดว้ย เพื่อใชใ้นการยื่นต่อด่านฯ
ก่อนส่งออก 



 

ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรายงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีว่า ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการ
ขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการป้องปรามทุเรียนด้อย
คุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ปี 2564 อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. ) ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 
ดำเนินการบังคับและพักการใช้ใบอนุญาตเลขทะเบียน GMP ของล้ง และเลขทะเบียน GAP ของเกษตรกรในกรณีตรวจพบการตัดและการ
จำหน่ายทุเรียนอ่อน 2) แจ้งให้เกษตรกร ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการต่างๆ เช่น การกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน
หมอนทองก่อนตัด ต้องไม่น้อยกว่า 32% ขึ้นไป และมาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ 3) ตั้งชุดตรวจเฉพาะกิจ
เคลื่อนที่เร็ว ชุดตรวจที่ล้งและที่สวนเกษตรกร เฉพาะกรณีที่มีการเก็บเก่ียวทุเรียนก่อนวันประกาศวันเก็บเกี่ยว (10 เมษายน 2564) และ
ออกใบรับรองผลการตรวจความแก่ของทุเรียน และถ้าพบทุเรียนอ่อนให้คัดออกและทำสัญลักษณ์พ่นสีแดงที่ผล และพิจารณาใช้บทลงโทษ
ขั้นสูงสุด 4) แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจในการสุ่มตรวจและแก้ไขปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนด้อยคุณภาพ ในระดับตำบล หมู่บ้าน 5) 
จัดทำ QR Code ติดที่ทุเรียน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงเกษตรกรผู้ปลุกได้ 6) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 
6 จัดประชุมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ (ล้ง) เพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน
หรือทุเรียนด้อยคุณภาพ รวมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักคัด นักตัด ทุเรียนมืออาชีพ และ 7) ตั้งจุดให้บริการตรวจความอ่อน-แก่ ของ
ทุเรียน ณ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ 

 

 



 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่และมีล้งส่งออกจำนวน
มากที่สุด เบื้องต้น พบว่ามี 8 บริษัทที่มีความผิดต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งฝ่ายปกครองของจังหวัด ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ดำเนินการ
ทางกฎหมายไว้แล้ว ในขณะที่ผลการตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ประมาณ 30% ส่วนใหญ่พบท่ีล้งส่งออก จึงนับว่า
มาตรการที่ดำเนินการมาในขณะนี้สามารถควบคุมปัญหาได้เป็นที่น่าพอใจ และถึงแม้ขณะนี้เกษตรกรจะสามารถตัดทุเรียนขายได้ตามระบบ
ปกติแล้ว แต่การป้องปรามก็จะยังคงดำเนินการต่อเนื่องต่อไป ตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส เพ่ือควบคุมป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพออกนอก
พ้ืนที่ รวมทั้งในช่วงนี้ต้นทุเรียนโดนลมพายุพัด ทำให้มีผลร่วงหล่น ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ จึงได้เข้าตรวจตามแผงค้าส่งภายในประเทศ
เพ่ือป้องกันทุเรียนอ่อนเข้าสู่ตลาดบริโภคภายในประเทศอีกด้วย 
ด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ได้รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงรุกว่า เนื่องจากจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ที่จะมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาด
ก่อนจังหวัดอ่ืนในภาคตะวันออก จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งฝ่ายปกครอง เกษตร ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่ อาสาสมัคร
เกษตรประจำหมู่บ้าน (อกม.) และอ่ืนๆ กว่า 20 หน่วยงาน เป็นหน่วยเฉพาะกิจระดับอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ ปฏิบัติการลงตรวจคุณภาพ
ผลผลิตถึงสวนของเกษตรกร เพ่ือสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) อย่างเข้มข้น ทุกวิถีทาง สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
หน่วยเฉพาะกิจของจังหวัดตราดได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างทุเรียนของเกษตรกร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 11 เมษายน 2564 สุ่มตรวจ
เปอร์เซ็นต์แป้งของผลผลิตทุเรียนก่อนการตัด 4 สายพันธุ์ จำนวนทั้งสิ้น 710 ตัวอย่าง โดยยึดเกณฑ์ดังนี้ พันธุ์หมอนทอง เปอร์เซ็นต์แป้ง
ต้องได้ 32% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธุ์ชะนี เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 30 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธุ์กระดุม เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 27 
% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป และพันธุ์พวงมณี เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 30% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป โดยใช้ตู้อบไมโครเวฟ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ของกรมวิชาการเกษตร ทำให้ปี 2564 นี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดมั่นใจว่าไม่มีทุเรียนด้อยคุณภาพจากพ้ืนที่จังหวัดตราดออกสู่ตลาด
อย่างแน่นอน ทั้งนี้ เคล็ดลับความสำเร็จนอกจากทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันทำงานอย่างเต็มกำลังแล้ว ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผลผลิตทุเรียน อย่างเจ้าของสวนทุเรียนต้องมีความจริงใจในการตัดทุเรียนที่มีคุณภาพ คนตัดทุเรียนต้องตัดเฉพาะผลผลิตที่มีคุณภาพ 
และผู้ประกอบการซื้อ-ขายทุเรียน (ล้ง) ต้องรับซื้อเฉพาะทุเรียนคุณภาพด้วย จึงจะทำให้การแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) 
ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 

สำหรับบทลงโทษการซื้อขายทุเรียนที่เก็บเกี่ยวก่อนระยะเหมาะสม กรณีเกษตรกรจะพิจารณาพักหรือเพิกถอนการใช้ใบรับรองแหล่งผลิต 
GAP พืช เช่นเดียวกับโรงคัดบรรจุ (ล้ง) จะพักหรือเพิกถอนการใช้ใบรับรองโรงคัดบรรจุ GMP ซึ่งเกษตรกรจำนวนมากก็ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี ส่งผลทำให้ราคาทุเรียนในพ้ืนที่ไม่อยู่ในระดับต่ำเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดและผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
ผลผลิต รวมทั้งยังส่งผลถึงภาพลักษณ์คุณภาพทุเรียนไทยก่อนส่งออกต่างประเทศอีกด้วย 
 
ทั้งนี้ในปี 2564 เป็นปีแรกที่ประกาศให้มี “วันทุเรียนแก่” (วันที่ 10 เมษายน 2564) ซึ่งเป็นวันดีเดย์ให้เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวทุเรียน
พันธุ์หมอนทองภาคตะวันออกโดยไม่แยกรายจังหวัด เน้นหนักในการตรวจสอบคุณภาพ เมื่อเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวทุเรียนให้แจ้งความ
ประสงค์ท่ีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอในพ้ืนที่ให้ลงไปตรวจสอบความสุกแก่
ของทุเรียนตามมาตรฐานที่กำหนด เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อ
ทุเรียนเฉพาะตัวอย่างแนบไปกับรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุพร้อมสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เพื่อคุมเข้มสกัดก้ันไม่ให้ทุเรียน
อ่อนออกนอกพ้ืนที่ ส่วนกรณีของโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ให้แจ้งความประสงค์ท่ีด่านตรวจพืชตามพ้ืนที่ความรับผิดชอบของด่านแต่ละด่าน เพ่ือ
ตรวจคุณภาพทุเรียนตามมาตรฐาน ซึ่งโรงคัดบรรจุที่รับซื้อทุเรียนจะต้องตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนและ
สำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืชจากสวนเกษตรกรด้วย เพื่อใช้ในการยื่นต่อด่านตรวจพืชก่อนส่งออก 
 



 

เกษตรย้ำเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินการตามกฏหมายอย่างเข้มงวด เร่งสกัดปมปัญหาทุเรียนอ่อนอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อม่ัน
คุณภาพทุเรียนภาคตะวันออก พร้อมวางระบบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยตั้งแต่สวนทุเรียนจนถึงโรงคัดบรรจุ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัด
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมพ้ืนที่ปลูกทุเรียน เพ่ือ
ตรวจสอบและสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบตัดทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกขาย และให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังทุเรียน
ด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ในการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 

ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรายงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีว่า ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้
ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการป้องปราม
ทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ปี 2564 อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. ) ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 6  ดำเนินการบังคับและพักการใช้ใบอนุญาตเลขทะเบียน GMP ของล้ง และเลขทะเบียน GAP ของเกษตรกรในกรณีตรวจ
พบการตัดและการจำหน่ายทุเรียนอ่อน  2) แจ้งให้เกษตรกร ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการต่างๆ เช่น การกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนัก
แห้งในเนื้อทุเรียนหมอนทองก่อนตัด ต้องไม่น้อยกว่า 32% ขึ้นไป และมาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ 3) ตั้งชุด
ตรวจเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว ชุดตรวจที่ล้งและที่สวนเกษตรกร เฉพาะกรณีท่ีมีการเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนวันประกาศวันเก็บเก่ียว (10 
เมษายน 2564) และออกใบรับรองผลการตรวจความแก่ของทุเรียน และถ้าพบทุเรียนอ่อนให้คัดออกและทำสัญลักษณ์พ่นสีแดงที่ผล 
และพิจารณาใช้บทลงโทษข้ันสูงสุด 4) แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจในการสุ่มตรวจและแก้ไขปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนด้อยคุณภาพ 
ในระดับตำบล หมู่บ้าน 5) จัดทำ QR Code ติดที่ทุเรียน เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงเกษตรกรผู้ปลุกได้ 6) 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดประชุมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ (ล้ง) เพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และมาตรการใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนด้อยคุณภาพ รวมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักคัด นักตัด ทุเรียนมืออาชีพ และ 7) 
ตั้งจุดให้บริการตรวจความอ่อน-แก่ ของทุเรียน ณ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ 



 

เมื่อวันท่ี 11 เม.ย.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมฯได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออก ประสานกับผู้ว่าฯจัดตัง้ชุดเฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปูพรมพื้นที่ปลูกทุเรียนเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบตัดทุเรียน
ด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกขาย และให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั นอกจากน้ียังได้มอบหมายใหส้ำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังตดิตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังการตดัทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดอยา่งต่อเนื่อง 

ล่าสดุ กรมฯไดร้ับรายงานจากสำนักงานเกษตร จ.จันทบุรี ว่า ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรยีนด้อยคณุภาพ (ทุเรยีนอ่อน) ตาม
นโยบายป้องปรามปี 2564 อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 บังคับและพักการใช้
ใบอนุญาตเลขทะเบียน GMP ของล้ง และเลขทะเบยีน GAP ของเกษตรกรในกรณีตรวจพบการตัดและการจำหน่ายทุเรยีนอ่อน 2.แจ้งให้เกษตรกร 
ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการตา่งๆ เช่น การกำหนดเปอร์เซ็นต์นำ้หนักแห้งในเนื้อทุเรียนหมอนทองก่อนตัด ต้องไม่น้อยกว่า 32% ขึ้นไป และมาตรการ
ดำเนินคดีแกผู่้จำหน่ายทุเรยีนด้อยคุณภาพ 3.ตั้งชุดตรวจเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว ชุดตรวจท่ีล้งและที่สวนเกษตรกร เฉพาะกรณีที่มีการเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อน
วันประกาศวันเก็บเกี่ยว (10 เม.ย.64) และออกใบรับรองผลการตรวจความแก่ของทุเรียน ถ้าพบทุเรยีนอ่อนให้คัดออก และทำสญัลักษณ์พ่นสีแดงที่ผล 
และพิจารณาใช้บทลงโทษข้ันสูงสดุ 4.แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจในการสุ่มตรวจ และแก้ไขปญัหาการตัดทุเรยีนอ่อน ในระดับตำบล หมู่บ้าน 5.จัดทำ QR Code 
ติดที่ทุเรียน เพื่อให้ผู้บรโิภคตรวจสอบย้อนกลับถึงเกษตรกรผู้ปลูกได้ 6.สำนกัวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดประชุมผู้ประกอบการโรงคดับรรจุ (ล้ง) 
เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน และมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน รวมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักคัด นักตัด ทุเรยีนมืออาชีพ และ 7.ตั้งจุด
ให้บริการตรวจความอ่อน-แก่ ของทุเรียน ณ ท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า ผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่และมลี้งส่งออกจำนวนมากท่ีสุด เบื้องต้น
พบว่ามี 8 บริษัทท่ีมีความผิดต้องดำเนินคดตีามกฎหมาย ซึ่งฝ่ายปกครองของจังหวัด ได้รวบรวมข้อมลูเพื่อใช้ดำเนินการทางกฎหมายไวแ้ล้ว ในขณะที่ผล
การตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ประมาณ 30% ส่วนใหญ่พบที่ล้งส่งออก จึงนับว่ามาตรการที่ดำเนินการมาในขณะนี้ สามารถควบคุม
ปัญหาได้เป็นที่น่าพอใจ และถึงแมข้ณะนี้เกษตรกรจะสามารถตัดทุเรยีนขายไดต้ามระบบปกติแล้ว แตก่ารป้องปรามก็จะยังคงดำเนินการต่อไป ตามที่ได้รับ
แจ้งเบาะแส เพื่อควบคมุป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพออกนอกพ้ืนท่ี รวมทั้งในช่วงนี้ต้นทุเรียนโดนลมพายุพัด ทำให้มีผลร่วงหล่น ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ 
จึงได้เข้าตรวจตามแผงค้าส่งภายในประเทศ เพื่อป้องกันทุเรียนอ่อนเข้าสู่ตลาดบริโภคภายในประเทศอีกด้วย  

ด้านสำนักงานเกษตร จ.ตราด ไดร้ายงานผลการปฏิบตัิงานเชิงรุกว่า เนื่องจาก จ.ตราดเป็นพ้ืนท่ีที่จะมผีลผลติทุเรียนออกสู่ตลาดก่อนจังหวัดอื่นในภาค
ตะวันออก จึงได้บูรณาการกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครอง เกษตร ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่ อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน (อกม.) และอื่นๆ
กว่า 20 หน่วยงาน เป็นหน่วยเฉพาะกิจระดับอำเภอท้ัง 7 อำเภอ ปฏิบัติการลงตรวจคุณภาพผลผลติถึงสวนของเกษตรกร เพื่อสกัดกัน้ทุเรียนด้อยคณุภาพ 
(ทุเรียนอ่อน) อย่างเข้มข้น ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจของ จ.ตราดได้เก็บตัวอย่างทุเรียนของเกษตรกร ตั้งแต่เดือนก.พ.-11 เม.ย.64 สุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งของ
ผลผลติทุเรียนก่อนการตัด 4 สายพันธุ์ จำนวนทั้งสิ้น 710 ตัวอย่าง โดยยึดเกณฑ์ดังนี้ พันธุ์หมอนทอง เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 32% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป 
พันธุ์ชะนี 30% พันธุ์กระดมุ 27% และพันธุ์พวงมณี 30% โดยใช้ตู้อบไมโครเวฟ ซึ่งเป็นเทคโนโลยขีองกรมวิชาการเกษตร ทำให้ปี 2564 นี้ มั่นใจว่าไม่
มีทุเรียนด้อยคุณภาพจากพ้ืนท่ี จ.ตราดออกสู่ตลาดแน่นอน 

สำหรับบทลงโทษการซื้อขายทเุรียนท่ีเก็บเกี่ยวก่อนระยะเหมาะสม กรณีเกษตรกรจะพิจารณาพักหรือเพิกถอนการใช้ใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 
เช่นเดียวกับโรงคัดบรรจุ (ล้ง) จะพักหรือเพิกถอนการใช้ใบรับรองโรงคัดบรรจุ GMP 

ทั้งนี้ในปี 2564 เป็นปีแรกที่ประกาศให้มี "วันทุเรียนแก่" (10 เม.ย.64) ซึ่งเป็นวันดีเดย์ใหเ้กษตรกรเริ่มเก็บเกีย่วทุเรียนพันธุ์หมอนทองภาคตะวันออก 
โดยไม่แยกรายจังหวัด เมื่อเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวทุเรยีนให้แจ้งความประสงค์ที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อกม.เพื่อแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ให้ลงไป
ตรวจสอบความสุกแก่ของทุเรยีน เมื่อผ่านแล้วสำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรองเปอรเ์ซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียน เฉพาะตวัอย่างแนบไปกับรถ
ขนส่งทเุรียนเข้าโรงคัดบรรจุ พร้อมสำเนาใบรับรองแหล่งผลติ GAP พืช เพื่อคุมเข้มไม่ให้ทุเรียนอ่อนออกนอกพ้ืนท่ี ส่วนกรณีของโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ให้แจ้ง
ความประสงค์ที่ด่านตรวจพืช ซึ่งโรงคัดบรรจุที่รับซื้อทุเรียนจะต้องตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนและสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต 
GAP พืชจากสวนเกษตรกรด้วย เพื่อใช้ในการยื่นต่อด่านฯก่อนส่งออก 





 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก
ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด จดัตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมพื้นที่ปลูกทุเรียน เพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นไม่ให้มกีารลักลอบตัด
ทุเรียนด้อยคณุภาพ (ทุเรียนอ่อน)ออกขาย และให้ดำเนินการกับผู้กระทำผดิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสรมิและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน)ในการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการตัดทุเรียนอ่อน
ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
       ล่าสุด กรมส่งเสรมิการเกษตรไดร้ับรายงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีว่า ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการขับเคลื่อน
การป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน)ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน)ปี 
2564 อย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1. ) ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  ดำเนินการบังคับและพักการใช้ใบอนุญาตเลขทะเบียน GMP ของล้ง และเลขทะเบียนGAP ของ
เกษตรกรในกรณตีรวจพบการตัดและการจำหน่ายทุเรียนอ่อน, 2)แจ้งให้เกษตรกร ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการต่างๆ เช่น การกำหนดเปอรเ์ซ็นต์
น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนหมอนทองก่อนตัดต้องไม่น้อยกว่า 32%ขึน้ไปและมาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรยีนด้อยคณุภาพ 

        3)ตั้งชุดตรวจเฉพาะกิจเคลือ่นที่เร็ว ชุดตรวจที่ล้งและที่สวนเกษตรกร เฉพาะกรณีที่มีการเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนวันประกาศวันเก็บเกี่ยว (10 เมษายน 
2564) และออกใบรับรองผลการตรวจความแก่ของทุเรยีน และถ้าพบทุเรียนอ่อนให้คัดออกและทำสญัลักษณ์พ่นสีแดงท่ีผล และพิจารณาใช้บทลงโทษข้ัน
สูงสุด 4) แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจในการสุ่มตรวจและแกไ้ขปัญหาการตดัทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนด้อยคุณภาพ ในระดับตำบล หมู่บ้าน 



 
เกษตรเข้มตั้งชุดปฏิบัติการร่วมตรวจสอบการตัดขายทุเรียนอ่อน จับผู้กระทำผิดพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพทุเรียนภาค
ตะวันออก  
เมื่อวันท่ี 11 เม.ย.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมฯได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
ประสานกับผู้ว่าฯจัดตั้งชุดเฉพาะกจิร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปูพรมพื้นที่ปลูกทุเรียนเพื่อตรวจสอบและสกดักั้นไม่ให้มีการลักลอบตัดทุเรียนด้อยคณุภาพ 
(ทุเรียนอ่อน) ออกขาย และให้ดำเนินการกับผู้กระทำผดิตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั นอกจากนี้ยังไดม้อบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.
ระยอง จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังการตัดทุเรยีนอ่อนออกสู่ตลาดอย่างตอ่เนื่อง  
ล่าสดุ กรมฯไดร้ับรายงานจากสำนักงานเกษตร จ.จันทบุรี ว่า ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรยีนด้อยคณุภาพ (ทุเรยีนอ่อน) ตามนโยบายป้อง
ปรามปี 2564 อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 บังคับและพักการใช้ใบอนุญาตเลขทะเบียน 
GMP ของล้ง และเลขทะเบียน GAP ของเกษตรกรในกรณีตรวจพบการตัดและการจำหน่ายทุเรียนอ่อน 2.แจ้งให้เกษตรกร ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการ
ต่างๆ เช่น การกำหนดเปอร์เซ็นตน์้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนหมอนทองก่อนตัด ต้องไม่น้อยกว่า 32% ขึ้นไป และมาตรการดำเนินคดีแกผู่้จำหน่ายทเุรียนด้อย
คุณภาพ 3.ตั้งชุดตรวจเฉพาะกจิเคลื่อนที่เร็ว ชุดตรวจที่ล้งและที่สวนเกษตรกร เฉพาะกรณีที่มีการเกบ็เกี่ยวทุเรียนก่อนวันประกาศวันเก็บเกี่ยว (10 เม.ย.64) 
และออกใบรับรองผลการตรวจความแก่ของทุเรียน ถ้าพบทุเรียนอ่อนให้คัดออก และทำสญัลักษณ์พ่นสีแดงท่ีผล และพิจารณาใช้บทลงโทษขั้นสูงสุด 4.แต่งตั้งชุด
เฉพาะกิจในการสุ่มตรวจ และแก้ไขปัญหาการตัดทุเรียนอ่อน ในระดบัตำบล หมูบ่้าน 5.จดัทำ QR Code ติดที่ทุเรียน เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบย้อนกลับถึง
เกษตรกรผู้ปลูกได้ 6.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จดัประชุมผู้ประกอบการโรงคดับรรจุ (ล้ง) เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน และมาตรการป้องกัน
แก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน รวมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักคัด นักตดั ทุเรียนมืออาชีพ และ 7.ตั้งจุดให้บริการตรวจความอ่อน-แก่ ของทุเรยีน ณ ท่ีสำนักงานเกษตร
อำเภอทุกอำเภอ 
อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า ผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่และมลี้งส่งออกจำนวนมากท่ีสุด เบื้องต้นพบว่ามี 
8 บริษัทท่ีมีความผิดต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งฝ่ายปกครองของจังหวัด ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ดำเนินการทางกฎหมายไว้แล้ว ในขณะที่ผลการตรวจพบ
ทุเรียนด้อยคณุภาพ (ทุเรียนอ่อน) ประมาณ 30% ส่วนใหญ่พบท่ีลง้ส่งออก จึงนับว่ามาตรการที่ดำเนนิการมาในขณะนี้ สามารถควบคมุปัญหาได้เป็นท่ีน่าพอใจ 
และถึงแม้ขณะนี้เกษตรกรจะสามารถตัดทุเรียนขายไดต้ามระบบปกติแล้ว แต่การป้องปรามก็จะยังคงดำเนินการต่อไป ตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส เพื่อควบคมุป้อง
ปรามทุเรียนด้อยคณุภาพออกนอกพ้ืนท่ี รวมทั้งในช่วงนี้ต้นทุเรียนโดนลมพายุพัด ทำให้มีผลร่วงหล่น ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ จึงไดเ้ข้าตรวจตามแผงค้าส่ง
ภายในประเทศ เพ่ือป้องกันทุเรียนอ่อนเข้าสู่ตลาดบริโภคภายในประเทศอีกด้วย  
ด้านสำนักงานเกษตร จ.ตราด ไดร้ายงานผลการปฏิบตัิงานเชิงรุกว่า เนื่องจาก จ.ตราดเป็นพ้ืนท่ีที่จะมผีลผลติทุเรียนออกสู่ตลาดก่อนจังหวัดอื่นในภาคตะวันออก 
จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครอง เกษตร ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่ อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน (อกม.) และอื่นๆกว่า 20 
หน่วยงาน เป็นหน่วยเฉพาะกิจระดับอำเภอท้ัง 7 อำเภอ ปฏิบัติการลงตรวจคณุภาพผลผลิตถึงสวนของเกษตรกร เพื่อสกดักั้นทุเรยีนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) 
อย่างเข้มข้น ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจของ จ.ตราดได้เก็บตัวอย่างทุเรียนของเกษตรกร ตั้งแตเ่ดือนก.พ.-11 เม.ย.64 สุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งของผลผลิตทุเรียนก่อน
การตัด 4 สายพันธ์ุ จำนวนท้ังสิ้น 710 ตัวอย่าง โดยยึดเกณฑด์ังนี้ พันธุ์หมอนทอง เปอร์เซ็นต์แป้งตอ้งได้ 32% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธุ์ชะนี 30% พันธุ์
กระดุม 27% และพันธ์ุพวงมณี 30% โดยใช้ตู้อบไมโครเวฟ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ทำให้ปี 2564 นี้ มั่นใจว่าไม่มีทุเรียนด้อยคณุภาพจาก
พื้นที ่จ.ตราดออกสูต่ลาดแน่นอน 
สำหรับบทลงโทษการซื้อขายทเุรียนท่ีเก็บเกี่ยวก่อนระยะเหมาะสม กรณีเกษตรกรจะพิจารณาพักหรือเพิกถอนการใช้ใบรับรองแหล่งผลติ GAP พืช เช่นเดียวกับ
โรงคัดบรรจุ (ล้ง) จะพักหรือเพิกถอนการใช้ใบรับรองโรงคัดบรรจุ GMP 
ทั้งนี้ในปี 2564 เป็นปีแรกที่ประกาศให้มี "วันทุเรียนแก่" (10 เม.ย.64) ซึ่งเป็นวันดีเดย์ใหเ้กษตรกรเริ่มเก็บเกีย่วทุเรียนพันธุ์หมอนทองภาคตะวันออก โดยไม่
แยกรายจังหวัด เมื่อเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวทุเรียนให้แจ้งความประสงค์ที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อกม.เพื่อแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นท่ีใหล้งไปตรวจสอบ
ความสุกแก่ของทุเรียน เมื่อผ่านแล้วสำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียน เฉพาะตัวอยา่งแนบไปกับรถขนส่งทุเรียนเข้า
โรงคัดบรรจุ พร้อมสำเนาใบรับรองแหล่งผลติ GAP พืช เพื่อคุมเข้มไม่ให้ทุเรียนอ่อนออกนอกพ้ืนท่ี ส่วนกรณีของโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ให้แจ้งความประสงค์ที่ด่าน
ตรวจพืช ซึ่งโรงคัดบรรจุที่รบัซื้อทุเรียนจะต้องตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรยีนและสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืชจากสวน
เกษตรกรด้วย เพื่อใช้ในการยื่นต่อด่านฯก่อนส่งออก 



      5) จัดทำ QR Code ติดที่ทุเรียน เพื่อให้ผู้บรโิภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงเกษตรกรผู้ปลกุได้ 6) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัด
ประชุมผู้ประกอบการโรงคดับรรจ ุ(ล้ง) เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปญัหาทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนด้อยคณุภาพ 
รวมทั้งการฝึกอบรมหลักสตูรนักคดั นักตัด ทุเรยีนมืออาชีพ และ 7) ตั้งจุดให้บริการตรวจความอ่อน-แก่ ของทุเรียน ณ ท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ 

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า ผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่และมีล้งส่งออกจำนวนมากท่ีสุด เบื้องต้น พบว่ามี 8 
บริษัทท่ีมีความผดิต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งฝ่ายปกครองของจังหวัด ได้รวบรวมข้อมลู เพื่อใช้ดำเนินการทางกฎหมายไว้แล้ว ในขณะที่ผลการตรวจพบ
ทุเรียนด้อยคณุภาพ (ทุเรียนอ่อน) ประมาณ 30% ส่วนใหญ่พบท่ีลง้ส่งออก จึงนับว่ามาตรการที่ดำเนนิการมาในขณะนี้สามารถควบคมุปัญหาได้เป็นที่น่า
พอใจ 

       อย่างไรก็ตาม แม้ว่าขณะนีเ้กษตรกรจะสามารถตดัทุเรยีนขายได้ตามระบบปกติแล้ว แต่การป้องปรามก็จะยังคงดำเนินการต่อเนื่องต่อไป ตามที่ได้รับ
แจ้งเบาะแส เพื่อควบคมุป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพออกนอกพ้ืนท่ี รวมทั้งในช่วงนี้ต้นทุเรียนโดนลมพายุพัด ทำให้มีผลร่วงหล่นชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ 
จึงได้เข้าตรวจตามแผงค้าส่งภายในประเทศเพื่อป้องกันทุเรยีนอ่อนเข้าสู่ตลาดบริโภคภายในประเทศอีกด้วย 
ด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ได้รายงานผลการปฏบิัติงานเชิงรกุว่า เนื่องจากจังหวัดตราดเป็นพ้ืนท่ีที่จะมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดก่อนจังหวัดอื่นใน
ภาคตะวันออก จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครอง เกษตร ทหาร ตำรวจ กำนัน ผูใ้หญ่ อาสาสมัครเกษตรประจำหมูบ่้าน (อกม.) และ
อื่นๆ กว่า 20 หน่วยงาน เป็นหนว่ยเฉพาะกิจระดับอำเภอ ท้ัง 7 อำเภอ ปฏิบัติการลงตรวจคณุภาพผลผลติถึงสวนของเกษตรกร เพื่อสกัดกั้นทุเรยีนด้อย
คุณภาพ (ทุเรยีนอ่อน) อย่างเข้มข้น ทุกวิถีทาง 
        สำหรับผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจของจังหวัดตราดได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างทุเรียนของเกษตรกร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 11 
เมษายน 2564 สุ่มตรวจเปอรเ์ซน็ต์แป้งของผลผลิตทุเรียนก่อนการตัด 4 สายพันธ์ุ จำนวนท้ังสิ้น 710 ตัวอยา่ง โดยยดึเกณฑ์ดังนี้ พนัธุ์หมอนทอง 
เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 32% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธุ์ชะนี เปอรเ์ซ็นต์แป้งต้องได้ 30 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธุ์กระดุม เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 27 
% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป และพันธ์ุพวงมณี เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 30% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป โดยใช้ตู้อบไมโครเวฟ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของกรมวิชาการ
เกษตรทำให้ปี 2564 นี ้
 ดังนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดมั่นใจว่าไม่มีทุเรียนด้อยคณุภาพจากพื้นที่จังหวัดตราดออกสู่ตลาดอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เคล็ดลับความสำเร็จนอกจาก
ทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะรว่มกันทำงานอย่างเต็มกำลังแล้ว ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลผลติทุเรียน อย่างเจ้าของสวนทุเรียนต้องมีความจริงใจใน
การตัดทุเรียนท่ีมีคณุภาพ คนตัดทเุรียนต้องตดัเฉพาะผลผลิตที่มีคณุภาพ และผู้ประกอบการซื้อ-ขายทุเรียน (ล้ง) ต้องรับซื้อเฉพาะทุเรียนคุณภาพด้วย จึงจะ
ทำให้การแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรยีนอ่อน) ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 
       ส่วนบทลงโทษการซื้อขายทุเรียนที่เก็บเกีย่วก่อนระยะเหมาะสม กรณีเกษตรกรจะพิจารณาพักหรือเพิกถอนการใช้ใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 
เช่นเดียวกับโรงคัดบรรจุ (ล้ง) จะพักหรือเพิกถอนการใช้ใบรับรองโรงคัดบรรจุ GMP  ซึ่งเกษตรกรจำนวนมากก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลทำใหร้าคา
ทุเรียนในพ้ืนท่ีไม่อยู่ในระดับต่ำเหมือนปีท่ีผ่านมา เนื่องจากตลาดและผู้ประกอบการมคีวามเชื่อมั่นในคณุภาพผลผลติ รวมทั้งยังส่งผลถึงภาพลักษณค์ุณภาพ
ทุเรียนไทยก่อนส่งออกต่างประเทศอีกด้วย 
 ทั้งนี้ในป2ี564 เป็นปีแรกที่ประกาศให้มี “วันทุเรียนแก่” (วันท่ี 10 เมษายน 2564) ซึ่งเป็นวันดีเดย์ให้เกษตรกรเริม่เก็บเกีย่วทุเรียนพันธุ์หมอนทองภาค
ตะวันออกโดยไม่แยกรายจังหวัด เน้นหนักในการตรวจสอบคณุภาพ เมื่อเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวทุเรียนให้แจ้งความประสงค์ที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ให้ลงไปตรวจสอบความสุกแก่ของทุเรียนตามมาตรฐานท่ีกำหนด เมื่อผ่านการ
ตรวจสอบแล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นตน์้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนเฉพาะตัวอย่างแนบไปกับรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุพร้อม
สำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เพื่อคุมเข้มสกัดกั้นไม่ให้ทุเรียนอ่อนออกนอกพ้ืนท่ี 

        ในกรณีของโรงคัดบรรจุ (ลง้) ให้แจ้งความประสงค์ที่ด่านตรวจพืชตามพื้นที่ความรับผิดชอบของด่านแต่ละด่าน เพื่อตรวจคณุภาพทุเรียนตาม
มาตรฐาน ซึ่งโรงคัดบรรจุที่รบัซื้อทุเรียนจะต้องตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนและสำเนาใบรับรองแหล่งผลติ GAP พืชจากสวน
เกษตรกรด้วย เพื่อใช้ในการยื่นต่อด่านตรวจพืชก่อนส่งออก 
 



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่และมีล้งส่งออก
จำนวนมากที่สุด เบื้องต้น พบว่ามี 8 บริษัทที่มีความผิดต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งฝ่ายปกครองของจังหวัด ได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้
ดำเนินการทางกฎหมายไว้แล้ว ในขณะที่ผลการตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ประมาณ 30% ส่วนใหญ่พบท่ีล้งส่งออก จึง
นับว่ามาตรการที่ดำเนินการมาในขณะนี้สามารถควบคุมปัญหาได้เป็นที่น่าพอใจ และถึงแม้ขณะนี้เกษตรกรจะสามารถตัดทุเรียนขายได้
ตามระบบปกติแล้ว แต่การป้องปรามก็จะยังคงดำเนินการต่อเนื่องต่อไป ตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส เพ่ือควบคุมป้องปรามทุเรียนด้อย
คุณภาพออกนอกพ้ืนที่  รวมทั้งในช่วงนี้ต้นทุเรียนโดนลมพายุพัด ทำให้มีผลร่วงหล่น ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ จึงได้เข้าตรวจตามแผง
ค้าส่งภายในประเทศเพ่ือป้องกันทุเรียนอ่อนเข้าสู่ตลาดบริโภคภายในประเทศอีกด้วย 

ด้าน สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ได้รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงรุกว่า เนื่องจากจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ที่จะมีผลผลิตทุเรียนออกสู่
ตลาดก่อนจังหวัดอ่ืนในภาคตะวันออก จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครอง เกษตร ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่ 
อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน (อกม.) และอ่ืนๆ กว่า 20 หน่วยงาน เป็นหน่วยเฉพาะกิจระดับอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ ปฏิบัติการลง
ตรวจคุณภาพผลผลิตถึงสวนของเกษตรกร เพ่ือสกัดก้ันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) อย่างเข้มข้น ทุกวิถีทาง สำหรับผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจของจังหวัดตราดได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างทุเรียนของเกษตรกร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 11 
เมษายน 2564 สุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งของผลผลิตทุเรียนก่อนการตัด 4 สายพันธุ์ จำนวนทั้งสิ้น 710 ตัวอย่าง โดยยึดเกณฑ์ดังนี้ 
พันธุ์หมอนทอง เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 32% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธุ์ชะนี เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 30 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป 
พันธุ์กระดุม เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 27 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป และพันธุ์พวงมณี เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 30% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป 
โดยใช้ตู้อบไมโครเวฟ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ทำให้ปี 2564 นี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดมั่นใจว่าไม่มีทุเรียนด้อย
คุณภาพจากพ้ืนที่จังหวัดตราดออกสู่ตลาดอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เคล็ดลับความสำเร็จนอกจากทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกัน
ทำงานอย่างเต็มกำลังแล้ว ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทุเรียน อย่างเจ้าของสวนทุเรียนต้องมีความจริงใจในการตัดทุเรียนที่มี
คุณภาพ คนตัดทุเรียนต้องตัดเฉพาะผลผลิตที่มีคุณภาพ และผู้ประกอบการซื้อ-ขายทุเรียน (ล้ง) ต้องรับซื้อเฉพาะทุเรียนคุณภาพด้วย จึง
จะทำให้การแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 

สำหรับบทลงโทษการซื้อขายทุเรียนที่เก็บเกี่ยวก่อนระยะเหมาะสม กรณีเกษตรกรจะพิจารณาพักหรือเพิกถอนการใช้ใบรับรองแหล่ง
ผลิต GAP พืช เช่นเดียวกับโรงคัดบรรจุ (ล้ง) จะพักหรือเพิกถอนการใช้ใบรับรองโรงคัดบรรจุ GMP ซึ่งเกษตรกรจำนวนมากก็ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลทำให้ราคาทุเรียนในพ้ืนที่ไม่อยู่ในระดับต่ำเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดและผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่น
ในคุณภาพผลผลิต รวมทั้งยังส่งผลถึงภาพลักษณ์คุณภาพทุเรียนไทยก่อนส่งออกต่างประเทศอีกด้วย 

ทั้งนี้ในปี 2564 เป็นปีแรกที่ประกาศให้มี “วันทุเรียนแก่” (วันที่ 10 เมษายน 2564) ซึ่งเป็นวันดีเดย์ให้เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวทุเรียน
พันธุ์หมอนทองภาคตะวันออกโดยไม่แยกรายจังหวัด เน้นหนักในการตรวจสอบคุณภาพ เมื่อเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวทุเรียนให้แจ้งความ
ประสงค์ท่ีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอในพ้ืนที่ให้ลงไปตรวจสอบความสุก
แก่ของทุเรียนตามมาตรฐานที่กำหนด เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของ
เนื้อทุเรียนเฉพาะตัวอย่างแนบไปกับรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุพร้อมสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เพื่อคุมเข้มสกัดกั้นไม่ให้
ทุเรียนอ่อนออกนอกพ้ืนที่ ส่วนกรณีของโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ให้แจ้งความประสงค์ท่ีด่านตรวจพืชตามพ้ืนที่ความรับผิดชอบของด่านแต่ละ
ด่าน เพื่อตรวจคุณภาพทุเรียนตามมาตรฐาน ซึ่งโรงคัดบรรจุที่รับซื้อทุเรียนจะต้องตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อ
ทุเรียนและสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืชจากสวนเกษตรกรด้วย เพื่อใช้ในการยื่นต่อด่านตรวจพืชก่อนส่งออก 



 

 



 



 



 

กรมสง่เสรมิการเกษตร เผยขา่ววนันีเ้ปิดตัวโครงการ ขา้วหอมคนืถิน่ ชว่ยเหลอืชาวนาใหม้ชีวีติความ

เป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ มชีาวนาใหค้วามสนใจ เขา้รว่มโครงการกนัอยา่งลน้หลาม นายวารนิทร ์บษุบรรณ ทีป่รกึษา

กรมการขา้ว กรมสง่เสรมิการเกษตร เดนิทางไปเป็นประธานเปิดโครงการ ขา้วหอมคนืถิน่ตามพระราชด าริ

ฯ ซึง่เกดิขึน้จากความรว่มมอืของสมาคมสง่เสรมิชาวนาไทย ผนกึก าลังรว่มกบั บรษัิท พรหมชวีา จ ากดั 

ดว้ยการเริม่ตน้เชา่ทีน่า ท าโครงการเกษตรแปลงใหญ ่ปลกูขา้วหอมมะลพินัธุเ์ตอืนใจ เพือ่สง่เสรมิการ

พัฒนา คณุภาพชวีติความเป็นอยูข่องชาวนาไทยใหด้ยีิง่ข ึน้ ซึง่มพีีน่อ้งชาวนาสนใจเขา้รว่มโครงการใน

ครัง้นี ้เป็นจ านวนมาก 

ส าหรับ การด าเนนิงานในโครงการ ขา้วหอมคนืถิน่ จะเริม่จากการน ารอ่ง เชา่พืน้ทีน่า รวมทัง้หมด 22 ไร ่ดว้ยกนั ในพืน้ที่

คลองบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยจะเปิดเป็นศนูยก์ารเรยีนรูเ้รือ่งขา้ว ซึง่ถอืเป็นแหง่แรกในประเทศไทย ท านวัตกรรมขา้ว

ดว้ยวัตถปุระสงคห์ลัก เพือ่ใหช้าวนา รวมไปถงึชาวเกษตรกรทีส่นใจ เขา้ศกึษาขอ้มลูและสอนการปลกูพชืสบัหวา่ง

ผสมผสานกบัการใชน้วัตกรรม ทีจ่ะเป็นปัจจัยชว่ยลดตน้ทนุใหก้บัชาวนา การขดุบอ่น ้า เพือ่กกัเกบ็น ้าไวใ้ชเ้อง ป้องกนัน ้า

แลง้ หรอืขาดแคลนน ้า พรอ้มกบันวัตกรรมการท านา อาทเิชน่ เครือ่งมอืหยอ่นขา้วเตอืนใจไทย ทีจ่ะชว่ยใหไ้ดผ้ลลัพธจ์าก

การหยอ่นขา้วทีส่ม ่าเสมอ และท าใหก้ารงอกขา้ว มจี านวนทีเ่พิม่มากขึน้ จงึไดช้ือ่วา่ เป็นหนึง่ในวธิกีารชว่ยลดตน้ทนุ เพือ่

เพิม่ผลผลติใหม้ากขึน้ ตอบสนองแกช่าวนาโดยเฉพาะ น่ันเอง 

ทัง้น้ี โครงการดังกลา่ว ถอืเป็นแนวทางการใหค้วามชว่ยเหลอื เยยีวยา ประชาชนในกลุม่ทีป่ระกอบอาชพีชาวนา ในชว่ง

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้โรคโควดิ-19 ระลอกใหม ่ทีก่ลับมามคีวามรนุแรง และลกุลามไปในหลายพืน้ทีข่อง

ประเทศ เพราะบา้นเรามภีูมปิระเทศ ทีอ่ดุมสมบณ์ู เหมาะกบัการท าเกษตกรรมโดยเฉพาะการปลกูขา้ว จนสามารถประกอบ

อาชพีได ้นอกจากน้ีแลว้ ถา้หากไมม่ชีาวนา ไมม่กีารปลกูขา้ว ประเทศไทย ก็ตอ้งสญูเสยีคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขา้วจาก

ตา่งประเทศ มารับประทาน 

อยา่งไรก็ตาม ขา้วหอมมะลขิองทีป่ลกูในไทย จะมคีวามหอมคลา้ยกบักลิน่ใบเตย สว่นทางดา้นขา้มหอมพันธุท์ีน่ยิมปลกู

และบรโิภคกนัอยา่งแพรห่ลาย จะเป็น พันธุข์าวดอกมะล ิ105 และ พันธุก์ข.15 แตว่า่ในปัจจบุันไดม้ขีา้วเพิม่ขึน้มาอกีหนึง่

ชนดิ ซึง่ประชาชนทั่วไป มักจะเรยีกกนัวา่ ขา้วหอมปทมุธานี โดยทีข่า้วหอมปทมุธานี จะมคีวามคลา้ยคลงึกบัขา้วหอม 

เพยีงแตไ่มใ่ชข่า้วหอมมะล ิไมเ่พยีงเทา่นัน้การจ าหน่ายตามทอ้งตลาด ขา้วหอมปทมุธาน้ี ยังมรีาคาทีถ่กูกกวา่ ใหผ้ลผลติที่

สงู และสามารถทีจ่ะท าการปลกูไดห้ลายครัง้ตอ่ปี 

 

https://news.thaiza.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89/
https://news.thaiza.com/tag/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2


 

ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า ท่ีบรเิวณดา้นหลงัที่ท  าการผูใ้หญ่บา้นหมู่ 12 บา้นคลองบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม นายวารนิทร ์บษุบรรณ อดีต

อธิบดีกรมการขา้ว ท่ีปรกึษา กรมการขา้ว ท่ีปรกึษา (ดา้นโครงการพระราชด าร)ิ กรมส่งเสรมิการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ ขา้วหอม

คืนถิ่น ตามพระราชด าร ิสืบสานพระปฐมบรมราชปณิธานโคกหนองนาโมเดล โดยมี สมาคมส่งเสรมิชาวนาไทย รว่มกบั บรษิัทพรหมชีวา 

จ ากดั น าโดย นายสขุมุ วงประสิทธิ ผูช้่วย ฯพณฯ พล.อ.ชวลิต ยงใจยทุธ อดีตนายกรฐัมนตรี นางเตือนใจ ขนัตยิ ูประธานกรรมการบรษิัท

พรหมชีวา จ ากดั รว่มสนองพระปฐมบรมราชปณิธาน โดยการน ารอ่งการเชา่ที่นา เพื่อท าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ในการปลกูขา้วหอม

มะลิ พนัธ์ุ ุ เตือนใจ ด าเนินการตอ่ยอดท่ีจะพฒันาความเป็นอยู่ของชาวนาไทยใหม้ั่นคงยั่งยืน โดยไดร้บัเกียรตจิาก นายอนชุา ใจชว่งโชติ 

นอภ.บางเลน นายศิรชิยั เลีย้งอ านวย เกษตรจงัหวดันครปฐม นายวิชาญ ทองดอนโต เลขานกุารสมาคมส่งเสรมิชาวนาไทย และตวัแทน

ชาวนาจาก อ.บางเลน เขา้รว่มจ านวนมาก 

นายสขุมุ กล่าววา่ บรษิัท พรหมชีวา จ ากดั ไดร้ว่มกบัสมาคมส่งเสรมิชาวนาไทย เพื่อการสรา้งคณุภาพชีวิตชาวนา ใหม้ีความเสถียรภาพ 

เพราะขา้วหอมมะลิไทยนัน้ เป็นขา้วชัน้ดีที่เป็นท่ียอมรบัทั่วโลก แต่ในขณะท่ีพษิเศรษฐกิจ ตอนนี ้ชาวนาไดร้บัผลกระทบ จากราคาตน้ทนุ

เมล็ดพนัธ์ุ ุ  อปุกรณ ์และเงินหมนุเวียน จนเป็นหนีเ้ป็นสินจ านวนมากและเริ่มทอ้แทข้ายท่ีนากนัไปหลายราย บรษิัทฯ จ ากดัจงึไดน้อ้มน า 

สนองพระปฐมบรมราชปณิธาน โดยการน ารอ่งการเช่าที่นา 22 ไร ่ท่ีบา้นคลองบางเลน เพื่อท าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ หรือ smart 

farmer เป็นศนูยก์ารเรียนรูเ้รื่องขา้ว ท านา นวตักรรมขา้ว แห่งแรกในประเทศ เพื่อหวงัเป็นการน ารอ่งแหล่งเรียนรูก้ารท านาประจ า จ.

นครปฐม ในอนาคต  

การท าเกษตรแปลงใหญ่ เป็นการท่ีชาวนาจะไดร้บัผลประโยชนอ์ย่างมาก ในทางดา้นวชิาการ ที่มทีัง้การสอนปลกูพืชสบัหว่าง ผสมผสาน 

การใชน้วตักรรมที่ชว่ยลดตน้ทนุใหช้าวนา การขดุบ่อน า้เพื่อเป็นแหล่งน า้ไม่แหง้แลง้ และในวนันี ้บรษิัท พรหมชีวา จ ากดั โดยคณุเตอืนใจ 

ขนัติย ูไดน้ านวตักรรมใหม่ คือเครื่องหย่อนขา้วเตือนใจไทย เป็นนวตักรรมตน้แบบ ที่พฒันาโดยวิศวกรคนไทย ผลิตโดยคนไทย มาสอน

ชาวนาใหส้ามารถใชน้วตักรรมใหม่ๆ มาท านา เพราะเคร่ืองหยอดขา้วเตือนใจไทยสามารถลดตน้ทนุเมล็ดพนัธ์ุ ุ ใหช้าวนาไดม้าก และการ

หย่อนขา้วจะคงที่เสมอกนัท าใหก้ารงอกของขา้วมีอตัราที่มากขึน้ จึงสามารถลดตน้ทนุ เพิ่มผลผลิต สรา้งรายไดแ้ก่ชาวนา โดยวนันี ้ไดม้อบ

เครื่องหน่อนขา้วเพื่อใชใ้นแปลงสาธิตเกษตรแปลงใหญ่ บา้นคลองบางเลน หน่ึงเครื่อง และทางบรษิทั พรหมขีวา จ ากดั จะสรา้งโครงการ 

เกษตรแปลงใหญ่ ในท่ีอื่นๆและมอบเครื่องหย่อนขา้ว ไวเ้ป็นเครื่องมือใหช้าวนาไดเ้รียนรูอ้กี ซึ่งต่อไป จะเป็นท่ีใหน้กัเรียน นกัศกึษา ดา้น

เกษตรวิทยา ไดม้าศกึษาดงูาน และเรียนรู ้โดยไม่เสียเงิน 

... อ่านต่อที่ : https://dailynews.co.th/article/836678 



 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรซึ่งบาง
ชนิดสินค้ากำลังจะมีผลผลิตออกมากในช่วงนี้ แต่ยังไม่สามารถส่งออกไปขายตลาดต่างประเทศได้ตามเป้าหมายที่
กำหนด รวมทั้งตลาดในประเทศยังประสบปัญหาชะลอตัว ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะจับจ่ายซื้อของเฉพาะสินค้าท่ีจำเป็น 
ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากจำหน่ายผลผลิตได้น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าท่ีมีอายุการเก็บ
รักษาสั้น เช่น ผลไม้ พืชผัก ไม้ดอกต่างๆ เป็นต้น กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พลิก
วิกฤติให้เป็นโอกาสโดยการริเริ่มกิจกรรมกระตุ้นตลาดสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 รณรงค์ส่งเสริมการ
บริโภคและใช้สินค้าเกษตรไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์COVID-19 
ภายใต้แนวคิด “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ประกอบกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ปี 2564 นี้ รัฐบาลได้กำหนดให้มีมาตรการจัดกิจกรรม “สงกรานต์ ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ” เพ่ือให้
การเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยดำเนินไปได้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
หรือ COVID-19 พ่ีน้องประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เพ่ือนสนิทมิตรสหายได้ ซึ่งจะ
มีการซื้อหาของกินของใช้เพ่ือนำไปมอบให้กับญาติมิตร รวมถึงใช้ในกิจกรรมทางศาสนาด้วย 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการอุดหนุนสินค้าของเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอ
เชิญชวนพี่น้องประชาชนเลือกซ้ือสินค้าเกษตรไทย มอบแทนความรักความห่วงใยแก่ญาติมิตรในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งมีสินค้าด้านการเกษตรที่เหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝากจำนวนมาก ทั้งผัก ผลไม้ 
ไม้ดอกไม้ประดับ โดยสามารถเลือกซื้อได้ตามความสะดวก ทั้งแบบช่องทางออฟไลน์ คือ ตลาดสดทั่วไป ตลาด
เกษตรกร 70 จังหวัด และศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรถาวร) จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 
จังหวัดชัยภูมิ ลำปาง พิจิตร ราชบุรี กาญจนบุรี เชียงราย และจังหวัดกระบี่ หรือช็อปปิ้งแบบออนไลน์ส่งตรงถึงมือ
ผู้รับ ผ่านเว็บไซต์ http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สโลแกน 
“ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงคุณสั่งเราพร้อม” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าด้านการเกษตรหลากหลายชนิด 
อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลไม้ตามฤดูกาล ผักปลอดสารพิษ อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพไม้ดอกไม้ประดับ 
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติแท้ๆ ชุดผ้าไหม ผ้าทอมือผ้าย้อมคราม หน้ากากผ้า สินค้าหัตถกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และอ่ืนๆ 

http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/


 

จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศท่ีมฝีนตกไมส่ม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา มคีวามแห้งแล้งเกิดขึ้นในหลายพื้นท่ีแม้
จะเป็นช่วงฤดูฝนก็ตามดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ทั้งนี้ฤดูฝนท่ีผา่นมาก็เกิดฝนแล้ง-แล้งจดัตามดัชนีฝนแล้งปี 2563 ของกรมอตุุนิยมวทิยา จะเห็นได้ว่าพื้นที่ส่วน
ใหญ่ของภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งตน้น้ำของลุ่มเจ้าพระยา ส่วนใหญ่ของภาคกลาง รวมทั้งพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางส่วนของภาคตะวันออก
ตอนล่างและบางส่วนของภาคใตต้อนบน เป็นพื้นที่ค่อนข้างแล้งถึงแล้งจัด 

กรมส่งเสรมิการเกษตรได้เล็งเห็นปัญหาการทีม่ีฝนตกไม่แน่นอนมปีญัหาน้ำไม่เพียงพอกับการเพาะปลกูพืชของพี่น้องเกษตรกร และยังพบว่าวิธีการใช้น้ำของ
เกษตรกรทีเ่พาะปลูกพืชโดยส่วนใหญ่ยังขาดประสิทธิภาพ ให้น้ำไมพ่อดีกับความต้องการของพืช ยังมีการใช้น้ำแบบสูญเสียจำนวนมาก เช่น การให้น้ำแบบท่วมบ่า
ในแปลงปลูกพืช รวมทั้งการให้น้ำแบบท่วมขังในร่องคู แม้กระทั่งกรณีที่ให้น้ำแก่พืชด้วยระบบนำ้ที่ก็ตาม แม้ว่าในเบื้องต้นเราถือเป็นวิธีการใช้น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือประหยดักว่าการให้น้ำแบบท่ัวไปก็ตาม แต่ข้อเท็จยังพบว่ามีแปลงระบบนำ้จำนวนมากมีการออกแบบติดตั้งและใช้อย่างไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ กล่าวคือมีการติดตั้งและใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง หัวจ่ายน้ำอุดตัน แรงดันน้ำไม่เหมาะสม มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ควรจะเป็น และขาดความเข้าใจในการใช้และ
ดูแลรักษา จึงทำให้การใช้น้ำยังขาดประสิทธิภาพ 

จากปัญหาการใช้น้ำท่ีขาดประสิทธิภาพรวมทั้งสถานการณ์น้ำท่ีไม่แน่นอน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสรมิการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไรน่า เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำอย่างประหยดั ลดการสญูเสีย ให้น้ำไดต้ามความต้องการของพืช เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารว่มโครงการได้ใช้น้ำด้วยความรู้ ดำเนินการทั่วประเทศ ปีละ 50 จังหวัด เป็นจุดนำร่องในพื้นที่เป้าหมายทั้งในและนอกเขต
ชลประทาน ซึ่งมีกิจกรรมครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (ระบบนำ้) การถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกรให้ใช้น้ำอย่างประหยัดลดการสญูเสีย ให้น้ำแก่พืชไดต้ามความต้องการของพืช การรักษาความชื้นในแปลงปลูกพืช การดูแลรกัษาพืชในภาวะแล้งน้ำน้อย 
และที่สำคัญเกษตรกรจะได้รู้จักเขา้ใจและเลือกใช้ระบบน้ำท่ีถูกต้องเหมาะสมกับชนิดพืชเช่น ระบบน้ำหยด ใช้กับพืชผักพืชไร่ทั่วไป และไม้ดอกบางชนิดระบบไมโค
รสเปรย์และเจ็ทสเปรย์ ใช้กับพืชที่ปลูกระยะชิด (ไมผ้ลและพืชผัก) และไม้ดอก ระบบมินสิปริงเกลอร์ใช้กับไม้ผลทั่วไป และไม้ดอก และระบบสปริงเกอร์ ใช้กับพืช
ไร่เป็นต้น นอกจากน้ียังดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ในพ้ืนท่ีของเกษตรกรต้นแบบโดยการออกแบบและติดตั้งระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ซึ่งระหว่างเดือนเมษายนนี้มีการถา่ยทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและติดตั้งระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพในแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการอบรมเจ้าหนา้ที่หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา เป็นการอบรมเข้มระบบการให้น้ำแก่พืชซึ่งมีการฝึกออกแบบท่ี
คำนวณความต้องการปรมิาณนำ้รวมทั้งแรงดันน้ำของระบบ และเลอืกใช้วัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
นำความรูไ้ปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ และนอกจากนี้ยังอบรมหลักสูตรพื้นฐานให้กับเกษตรกรตำบลและเกษตรกรต้นแบบของจุดนำร่องในพื้นที่
เป้าหมาย เพื่อนำความรูไ้ปจัดทำแปลงเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหนา้ที่และเกษตรกรใหม้ีการใช้น้ำอยา่งมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบติดตั้งอย่างถกูต้องตาม
หลักวิชาการและใช้เป็นจุดเรียนรู้ในพ้ืนท่ีให้กับชุมชนเพื่อการขยายผลต่อไป 

 





 

พิษพายุฤดูร้อน ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และมลีมกระโชกแรงกระหน่ำสวนผลไม้ในพืน้ที่ 8 อำเภอกว่า 100 หมู่บ้านใน
จังหวัดจันทบุรี เบ้ืองต้นพบความเสียหายแล้วกว่า 260 ไร่ เรียนผลร่วงอีก 1,454 ตัน กรมส่งเริมการเกษตรสั่งให้เกษตร
จังหวัดสำรวจความเสียหายและหาทางช่วยเหลือด่วน 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่พายุฤดรู้อนได้พดักระหน่ำช่วงช่วงวันท่ี 10 – 12 
เมษายน 2564 ตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยไปแล้วนั้นในพื้นที่ภาคตะวันออกพายฝุนฟ้าคะนอง และมีลม
กระโชกแรง สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรยีนที่เปน็ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลติทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้สั่งการให้
เกษตรจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเร่งประชาสมัพันธ์ให้เกษตรกรรีบดำเนินการป้องกันและระวังความเสยีหายที่จะเกิดต่อผลผลิต
ทางการเกษตร และภายหลังจากเกิดเหตภุัยพิบัติแล้วขอให้เร่งสำรวจพื้นที่ท่ีได้รับความเสยีหาย  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้น
ก่อน  

ล่าสดุวันท่ี 12 เมษายน 2564 ได้รับรายงานจากนางปัทมา นามวงษ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี และคณะที่ไดล้งพื้นที่อำเภอท่าใหม่ร่ 
วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ เพื่อสำรวจสถานการณ์ความเสยีหาย
ของพื้นที่ปลูกไม้ผลและเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรผู้ประสบวาตภัยเบื้องต้นพบว่า มีพื้นที่ประสบภัย 8อำเภอ 25 ตำบล 100 
หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับผลกระทบ 442 ราย พืชที่ไดร้ับความเสียหายได้แก่ ทุเรียน ลำไย กล้วยไข่ รวมพื้นที่ 260ไร่ รวมทั้งมี
ทุเรียนผลร่วงอีก1,454 ตัน ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีกำลงัเร่งดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลความเสยีหายเสนอให้
จังหวัดพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตกิรณีฉุกเฉิน พร้อมประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องแล้ว  

 นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวดัประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 
เกษตรกรที่จะไดร้ับความช่วยเหลอืต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพบิัติ จึงจะได้รับการช่วยเหลือ
ตามพื้นที่เสยีหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ กำหนดอตัราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1,113 บาทตอ่ไร่ พืชไร่ 1,148 บาทต่อไร่ 
พืชสวนและอื่นๆ 1,690 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ กรมส่งเสรมิการเกษตรไดก้ำชับให้เจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นท่ี
ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนเร่งลงไปพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกร และสำรวจความเสียหายรายงานให้กรมส่งเสรมิ
การเกษตรทราบเป็นรายวันแล้ว 





 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัย ช่วงวันท่ี 10 – 12 
เมษายน 2564 บรเิวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลงัปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผล่งมาปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปก
คลุม ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะเช่นนี้ทำ
ให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรง 

อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนของพื้นที่ภาคตะวันออก ลมพายดุังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นไมผ้ล และผลผลิตของ
เกษตรกรได้  กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้สั่งการใหเ้กษตรจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเร่งประชาสมัพันธ์ให้เกษตรกรรีบดำเนินการป้องกันและ
ระวังความเสียหายที่จะเกดิต่อผลผลิตทางการเกษตร และภายหลังจากเกิดเหตุภัยพิบตัิแล้วขอให้เร่งสำรวจพ้ืนท่ีที่ได้รับความเสียหาย พร้อมกับ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งในจังหวัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องเป็นการด่วน 

ทั้งนี้ล่าสุด วันนี1้2 เมษายน 2564 นางปัทมา นามวงษ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี และคณะได้ ลงพื้นที่อำเภอท่าใหม่ร่วมกบัผู้ใหญบ่้าน ผูช่้วย
ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม ่เพื่อสำรวจสถานการณ์ความเสียหายของพื้นที่ปลูกไมผ้ลและเยี่ยมให้
กำลังใจเกษตรกรผู้ประสบวาตภัย พบว่า มีพื้นท่ีประสบภยั 8 อำเภอ 25 ตำบล 100 หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับผลกระทบ 442 ราย พืชที่ได้รับ
ความเสยีหายได้แก่ ทุเรยีน ลำไย กล้วยไข่ รวมพื้นท่ี 260 ไร่ รวมทัง้มีทุเรียนผลร่วงอีก 1,454 ตัน ซึง่สำนักงานเกษตรจังหวดัจันทบุรีกำลังเร่ง
ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลความเสยีหายเสนอให้จังหวัดพจิารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พร้อมประสานงานกับหน่วยงานตา่งๆ ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 

สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรที่จะไดร้ับความช่วยเหลือตอ้งขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสรมิการเกษตรก่อนเกิดภยัพิบัติ จึงจะได้รับการช่วยเหลือตามพื้นท่ีเสียหายจริง ไมเ่กินครัวเรือนละ 30 ไร ่กำหนด
อัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1,113 บาทต่อไร่ พืชไร่ 1,148 บาทต่อไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,690 บาทต่อไร่  ทั้งนี้ กรมส่งเสรมิการเกษตรได้
กำชับให้เจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นท่ีประสบภัยจากพายุฤดูร้อน เร่งลงไปพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกร และ
สำรวจความเสียหายรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นรายวันแล้ว 



 

 

 

 





 

เม่ือวนัท่ี 11 เม.ย. 2564 รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า มีการเปิดเผยผลการเฝ้าระวงั 

ป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ การระบาดโควิด -19 หลงัมีการระบาด

ของคลสัเตอร์สถานบนัเทิง ในกทม.และปริมณฑล ท าให้มีการระบาดอย่างกวา้งขวาง กระทรวงเกษตรฯ 

ได้ตรวจสอบบุคลากร พบบุคลากรติดเช้ือจ านวน 4 คน และได้เขา้รับการรักษาเม่ือวนัท่ี 10 และ 11 

เม.ย. โดยเป็นบุคลากรของกรมประมง 1 คน กรมส่งเสริมการเกษตร 1 คนและกรมปศุสัตว์ 2 คน 

พบบุคลากรท่ีมีความเส่ียง และสัมผสัผูติ้ดเช้ือจ านวน 76 คน มีความเส่ียงอยู่ระหว่างสังเกตอาการ 14 

วนั ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ 8 คน, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2 คน, 

ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 6 คน กรมการข้าว 1 คน กรมส่งเสริมการเกษตร 

4 คน กรมประมง 21 คน กรมปศุสัตว์ 23 คน กรมหม่อนไหม 1 คน กรมพฒันาท่ีดิน 3 คน การ

ยางแห่งประเทศไทย 5 คน ส านักงานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) 2 คน 





 

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2564 รายงานจากกระทรวงแจ้งว่าล่าสุดได้ตรวจสอบพบบุคลากรของกระทรวงเกษตรที่ติด
เชื้อโควิค19 จำนวน 4 คน และได้เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 10 และ 11 เม.ย. โดยเปน็บุคลากรของกรมประมง 
1 คน กรมส่งเสริมการเกษตร 1 คนและกรมปศุสัตว์ 2 คนขณะเดียวกันยังพบบุคลากรที่มีความเสี่ยง และสัมผัสผู้
ติดเชื้อจำนวน 76 คน มีความเสี่ยงอยู่ระหว่างสังเกตอาการ 14 วัน 

ทั้งนี้ใน76คนเป็นบุคลากรที่อยู่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ 8 คน, สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 2 คน, สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 6 คน กรมการข้าว 1 คน กรมส่งเสริม
การเกษตร 4 คน กรมประมง 21 คน กรมปศุสัตว์ 23 คน กรมหม่อนไหม 1 คน กรมพัฒนาที่ดิน 3 คน การยาง
แห่งประเทศไทย 5 คน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2 คน 

อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเบื้องต้นนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน. รมว.เกษตรฯ ได้สั่งการให้ทางสำนักงานได้
ประสานงานไปยังหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรป้องการการแพร่ระบาดอย่างเต็มท่ี และให้รายงาน
สาเหตุการแพร่ระบาดอย่างระเอียดให้ทราบในวันพรุ่งนี้เป็นการด่วนแล้ว 

 



 
โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 พืช ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนเร่ืองที่ 4 การ
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม กำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพใน
สินค้าเกษตรสำคัญ 

สำหรับ “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2” ประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ความช้ืนจะตอ้งไม่เกิน 15% ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ
ราคาตันละ 15,000 บาท ไม่เกนิครัวเรือนละ 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพ้ืนท่ี (ข้าวหอมจังหวัด) ราคาตันละ 14,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 
ตัน ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000 บาท ไม่เกินครัวเรือน ละ 30 ตนั ข้าวเปลือกหอมปทุมธานรีาคาตนัละ 11,000 บาท ไมเ่กินครัวเรอืนละ 25 ตัน และ
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตนั 

ทั้งนี้เกษตรกรผูม้ีสิทธิได้รับการชดเชยตามราคาประกัน จะต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 (รอบที1่) กับกรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีปลูกข้าวระหว่างวันท่ี 1 เมษายน -31 ตลุาคม 2563 ยกเว้น ภาคใต้ระหว่างวันท่ี 16 มิถุนายน 2563-28 กุมภาพันธ์ 
2564 โดยเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายไดเ้กษตรกรได้แปลงละ 1 ครั้ง เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อน 

สำหรับผลการดำเนินงาน การเคาะชดเชยประกันรายได้ข้าวมาถึงงวดที่ 22 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2564 ที่ผา่นมา จะเหลือเพียง 8 งวด เท่าน้ัน ก็
จะเป็นการปดิฉาก ประกันรายไดป้ี 2 โดยงวดที่ 1-22 ใช้เงินจ่ายชดเชยส่วนตา่งราคาข้าวไปแล้วกว่า 4.8 หมื่นล้านบาท จากกรอบวงเงินกว่า 4.9 หมื่นล้าน
บาท คิดเป็นการเบิกจ่ายแล้ว 97.14% ซึ่งทางคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่มี
อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานไดม้ีการประเมินค่าจา่ยประกันรายได้ข้าว 8 งวดสุดท้าย กลา่วคือ งวดที่ 23-30 คาดว่าจะใช้เงิน
จ่ายส่วนตา่ง ประมาณ 29.23 ลา้นบาท จำนวนกว่า 1.4 หมื่นครวัเรือน เนื้อที่ปลูกกว่า 1.65 แสนไร่  

อย่างไรก็ดตี้องยอมรับว่าปี 2 โครงการประกันรายได้ข้าว ไมไ่ดโ้รยดว้ยกลีบกุหลาบ อาจจะขรุขระ หลงัจากท่ีราคาข้าวในประเทศตกต่ำเป็นช่วง ๆ 
ทำให้รัฐบาลต้องอนุมตัิกรอบวงเงินเพิ่ม ซึ่งในแต่ละรอบกว่าชาวนาจะไดเ้งิน เรียกว่า “หืดขึ้นคอ”  

ประกอบกับท่ีรัฐบาลจะต้องช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ “เยียวยาเกษตรกร”, เราไม่ทิ้งกัน, ม33เรารักกัน และเราชนะ เป็นต้น จึงทำให้โครงการประกันรายได้สินคา้เกษตร 5 พืช ปี 3 
เรียกว่า เกษตรกรต้องลุ้นใจหายใจคว่ำว่าจะมีหรือไม่ม ี
แต่หากเปรยีบเทียบกับ ผลการดำเนินในปีแรกจบอย่างสวยงาม แลว้ยังมีเงินเหลืออีกด้วย (วันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 จำนวน 30 
งวด ( ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 1,102,250 ครัวเรือน 
จำนวนเงิน กว่า 1.9 หมื่นล้านบาท คงเหลือ 1,527.70 ลา้นบาท โดยวงเงินชดเชย คิดเป็น 92.70% ของวงเงินงบประมาณที่คณะรฐัมนตรี (ครม.) อนุมัติ 
(20,940.84 ล้านบาท) “ฐานเศรษฐกิจ” ได้สอบถามความคิดเห็นของชาวนาว่า รัฐบาลควรจะมีโครงการประกันรายได้ข้าว เป็นปีที่ 3 หรือไม่ หากมี
รูปแบบควรจะเป็นอย่างไร   

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ยังอยากให้มี และอยากจะให้เพิ่มข้าวเปลือกเจ้าพื้นนุ่ม เป็นน้อง
ใหม่ ในโครงการประกันราคาข้าว เพิ่มจาก 5 ชนิด เป็น 6 ชนิด อาทิ พันธุ์กข79 และพันธุ์กข87 เป็นต้น ในราคาประกันที่สูงกว่าราคาข้าวเปลือก
เจ้า แต่ไม่สูงกว่าราคาข้าวหอมปทุมธานี เพื่อจูงใจให้ชาวนาปลูกข้าวชนิดนี้เพิ่มขึ้น   

ด้านนายอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ กล่าวว่า นโยบายนี้ควรที่จะเดินหน้าต่อเป็นปีที่ 3 เพราะ
ผลผลิตไม่ค่อยดี และชาวนาไม่สามารถกำหนดราคาตลาดได้ เสนอให้ไม่ต้องแบ่งแยกชนิดข้าว แต่ให้เป็นแบบเหมาจ่าย โดยกำหนดครัวเรือนละไม่เ กิน
กี่ไร่ และไร่ละกี่บาท จบทีเดียว 

อีกด้านให้ผู้ใหญ่บ้าน กับเกษตรตำบล ต้องเข้มงวดควบคุมอย่างไรไม่ให้พื้นที่เข้าร่วมโครงการงอกเพิ่ม หรือไม่ให้ชาวนาขยายครัวเรือนเพิ่ม
มากขึ้น สาเหตุที่เข้มงวด เพราะงบประมาณจะบานปลายตอนที่รัฐช่วยเหลือค่าปลูกหรือค่าเก็บเกี่ยว   
โครงการประกันรายได้ข้าวปี 3 ยังไม่มีข้อสรุป ขณะยังต้องลุ้นรัฐบาลที่เวลายังต้องเผชิญศึกหนักหลายเรื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิดรอบ
ใหม่ การเมืองจากสารพัดม็อบที่ถาโถมเข้ามา เศรษฐกิจ-การเมืองโลกที่พร้อมพลิกผันได้ตลอดเวลา ซึ่งที่สุดแล้วรัฐบาลจะมีประกันรายได้ข้าวปี 3 
หรือไม่ยังต้องติดตาม  
ที่มา : หน้า 9 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,669 วันที่ 11 - 14 เมษายน พ.ศ. 2564  



 

ธ.ก.ส. เปิดรับทำประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 พื้นที่เป้าหมาย 46 ล้านไร่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครอง กรณีเกดิภัยพบิัติทาง
ธรรมชาติและภัยจากศตัรูพืช โดยคุ้มครองในกรณเีกิดภยัธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ ภัยน้ำท่วม/ฝนตกหนัก ภัยแล้ง/ฝนแล้ง/ฝนท้ิงช่วง ลมพายุ/
พายุไตฝุ้่น ภัยอากาศหนาว/น้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และช้างป่า วงเงินคุ้มครองจำนวน 1,260 บาท/ไร่ ซื้อเพิม่รับ 1,500 บาท/ไร่ และใน
กรณีเกดิภัยศัตรูพืช/โรคระบาด วงเงินคุ้มครอง 630 บาท/ไร่ ซื้อเพิ่มรับ 750 บาท/ไร่ เป้าหมายคุม้ครองครอบคลุมพื้นท่ีปลูกข้าว 46 ล้านไร ่

สำหรับเงื่อนไขโครงการประกันภยัข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 เกษตรกรที่เป็นผู้เอาประกันภยัต้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนผู้ปลูกข้าวนา
ปี ปี 2564/65 กับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ การรบัประกันประกอบด้วย 

1️⃣ การประกันภัยขั้นพื้นฐาน (Tier 1) สำหรับเกษตรกรลูกคา้ที่ใช้บริการสินเช่ือ ธ.ก.ส. คดิอัตราค่าเบี้ยประกันภัย 96 บาท/ไร่ เท่ากันทุกพ้ืนท่ี
ความเสีย่ง โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ 58 บาท/ไร่ และ ธ.ก.ส. สมทบเพิ่มให้ 38 บาท/ไร่ 

กรณีเกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ท่ีประสงค์ซื้อเพิ่ม (ส่วนท่ีเกินสิทธ์ิจากท่ีธนาคารกำหนด) จ่ายคา่เบี้ยประกันภยัตามประเภท
พื้นที่ ได้แก่ 

- พื้นที่เสี่ยงต่ำ อัตราค่าเบี้ยประกนัภัย 55 บาท/ไร ่

- พื้นที่เสี่ยงปานกลาง อัตราค่าเบีย้ประกันภยั 210 บาท/ไร ่

- พื้นที่เสี่ยงสูง อัตราค่าเบี้ยประกนัภัย 230 บาท/ไร ่

โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้กับเกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรลูกคา้สินเช่ือ ธ.ก.ส. ท่ีซื้อเพิ่มในอัตรารายละ 55 บาท/ไร่ ซึ่งโครงการ
ประกันภัยดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงตำ่ได้รับประกันภยัฟรี 

2️⃣ เกษตรกรสามารถทำประกันภยัส่วนเพ่ิม (Tier 2) เพื่อเพ่ิมความคุม้ครอง โดยแบ่งตามระดับความเสีย่ง 

- พื้นที่เสี่ยงต่ำ ชำระค่าเบี้ยประกนัเพิ่ม 24 บาท/ไร ่

- พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ชำระค่าเบีย้ประกันเพิม่ 48 บาท/ไร ่

- พื้นที่เสี่ยงสูง ชำระค่าเบีย้ประกนัเพิ่ม 101 บาท/ไร ่

ทั้งนี้ การทำประกันภัยส่วนเพ่ิมดังกล่าวเกษตรกรจะไดร้ับวงเงินคุ้มครอง เมื่อเกิดภยัธรรมชาติเพิ่มอีกในวงเงิน 240 บาท/ไร่ รวมเงินประกันภัยที่
ได้รับเป็น 1,500 บาท/ไร่ และกรณีเกดิภัยศัตรูพืช/โรคระบาด ไดร้ับวงเงินคุ้มครองเพิ่ม 120 บาท/ไร่ รวมเงินประกันภัยที่ได้รับเป็น 750 
บาท/ไร ่

สามารถซื้อประกันภัยผ่านช่องทางแอปพลิเคชนั📱“BAAC INSURE” โดยเป็นการซื้อประกันภัยด้วยตนเองผ่านสมาร์ทโฟนได้อยา่งสะดวก 
รวดเร็วยิ่งข้ึน ซึ่งใช้ได้ทั้งระบบปฏบิัติการ iOS และ Android (ทำตามได้ง่าย ๆ ตามภาพประกอบ) 

หรือขอทำประกันภยัได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาท่ัวประเทศ เพียงนำบัตรประชาชนไปตดิต่อก็สามารถทำประกันภัยได้ทันที ท้ังนี้สามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเตมิได้ที่ Call Center 0-2555-0555 หรือดรูายละเอียดไดท้ี่ www.baac.or.th 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.baac.or.th%2F&h=AT2PCr1hDa2lebAo9eghzHomevqaMybi7IExeq3NtkzPORma52Qh4FJtOnj4fqKr5ZzXCu0VBw5Op6XmEhO8ctSGxXB7oPEmvoLtjgV40g_poDjk2yMlPFdsn9EKA2l1CD5wr91lQPshxRTI_69seyVEL_T5TOBX0Es8c3D32fTqK_NrhEjUzcAuHkKG2rhGDb7vBjqb0g8v1o4eYldmKjdzWAxQMqevoEzfG_0g8gRZhFTIl0YrGPg0ANEJOAFYnOoq0X-ia9Tz_Hczu-cuR-RC1N5pkUFeA_ydYjJ8ZM1TOlZq5sJUGyLNI0FjtOAkRv5BYgd2EHojMFpyA1BHLwsWc2Ce9qDIR9y5H_5dLeePILCZQRLMyukQ5DjlqLn6pj_012yz_ZXKHFcu9pw4T6A6E5p4FDgaWaTuCqDq_Jl9qyZifoJcLDbt9t55V0bQeo6jn_hPE-t5N1jmJMxPzEhv76kFq_z17GNn1s-c2M7UD4SKu7Eq7SmFbEx-86sM_t6xPQBDNZIn-r6K239WNJRvKoSuZ63lxHqNr8FJXH2Xu8aXM7ZPyW8WzfyojuYqSHOqwJd_4Cs4Cbd0XLVPvss2-_j8foHy5H02iw




 

ตาามที่กรมวิชาการการเกษตร นำทัพหน่วยงานรัฐจับมือภาคเอกชนร่วมจัดงานประกวด “สุดยอดกาแฟไทย ปี 2564” คร้ังแรก เพ่ือการค้นหาทั้ง
เมล็ดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาคุณภาพดี  กลิ่นและรสชาติโดนใจคอกาแฟ  ทางองค์การกาแฟระหว่างประเทศได้จัดงบประมาณ 1 ล้านบาทให้
ประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนร่วมจดังานนี้ โดยหวังที่จะสร้างการรับรู้ชูจุดเด่นกาแฟไทยยืนหนึ่งคุณภาพดีระดับโลก ช่วยเพ่ิมมูลค่า สร้างรายได้และความ
ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรจากเดิมที่ให้ผู้สนใจส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 25564 นั้นได้ขยายเวลาสมัครไดเในวัน
สุดท้าย วันที่ 23 เมษายน 2564 นี้ 

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยวา่  กาแฟนับเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำคญัของประเทศไทยท่ีสร้างมลูค่าถึง 33,000 ล้าน
บาท  สร้างรายได้แก่เกษตรกรและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง  อย่างไรก็ตาม สถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นท่ัวโลก ได้
ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการดำรงชีวิตและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะผู้ประกอบการรา้นกาแฟท่ีชะลอการรับ
ซื้อผลผลติกาแฟของเกษตรกร ทำให้ผลผลติกาแฟคงค้างอยู่ที่เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวนกว่า 2,000 ตัน และในช่วงเดือนมีนาคม 2564 นี้ ผลผลิต
กาแฟฤดูกาล 2563/2564 จะเข้ามาเพิ่มอีกจำนวนกว่า 9,000 ตัน ในขณะที่สถานการณ์ของโควดิ-19 ยังมีการแพรร่ะบาดอยู่จนถงึปัจจุบัน 

 ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนกาแฟและผูป้ระกอบการ  รวมทั้งประเทศไทยยังมีอีกหลายพื้นที่ท่ียังไม่มีการศึกษาเอกลักษณร์สชาติ
กาแฟ ซึ่งหากทราบรสชาติและเอกลักษณ์ของกาแฟ จะสามารถนำมาประชาสัมพันธ์เพิ่มโอกาสทางการตลาดและการจำหน่ายผลผลติของเกษตรกรได้  กรม
วิชาการเกษตรจึงได้ร่วมกับกรมส่งเสรมิการเกษตร กรมส่งเสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการคา้ภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ สมาคม และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟ จัดกิจกรรมการประกวดสดุยอดกาแฟไทย ประจำปี 2564 (Thai Coffee Excellence 2021) 
เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์  สร้างมลูค่าเพิม่และขยายโอกาสช่องทางการตลาดให้กับกาแฟไทยเพิ่มขึ้น  รวมทั้งยังช่วยระบายผลผลติของเกษตรกร
ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 

 นายพิเชษฐ์  กล่าวอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นปีแรกที่องค์การกาแฟระหว่างประเทศได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนพิเศษจำนวน ประมาณ 1 ล้าน
บาท ให้แก่ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประชาสมัพันธ์กาแฟไทย สร้างการรับรู้ จดุเด่นของกาแฟไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะกลุม่ผู้บริโภคนักดื่มกาแฟรุ่นใหมร่วมทั้งความพิเศษของการประกวดครั้งนี้ถือเปน็ครั้งแรกท่ีจะมีการประกวดทั้งกาแฟอะราบิกาและโร
บัสตา เนื่องจากท่ีผา่นมาเคยมีแตก่ารประกวดเฉพาะกาแฟอะราบิกาเท่านั้น 

ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาของประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อค้นหาเมล็ดกาแฟท่ีมี
คุณภาพดี ตั้งแต่ต้นทางการปลูกกาแฟ รวมถึงรสชาติกาแฟ จนได้เปน็เมลด็กาแฟไทยเกรดพิเศษ   และรณรงค์ส่งเสรมิเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้ตระหนักถึง
ความสำคญัของการปลูกกาแฟใหไ้ด้ผลผลิตกาแฟอย่างมีคณุภาพและแสดงถึงอัตลักษณ์กาแฟไทย  รวมทั้งส่งเสรมิและพัฒนากาแฟไทยให้มีคุณภาพดสีู่ระดับ
โลก เพิ่มมลูค่า สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่เกษตรกร 

  สำหรับผู้ทีส่นใจยื่นใบสมัครได้จนถึงวันท่ี 23 เมษายน 2564และสามารถส่งกาแฟที่จะนำเข้าประกวดได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) และสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนที่สนใจส่งเมลด็กาแฟเข้าประกวดสามารถดู
รายละเอียดการสมัครได้ทีเ่ว็บไซตh์ttp://www.doa.go.th/hort 


