
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ทุเรียน 1.เกษตรคุมทุเรียนใต้ ป้องกันผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ฝ่า
ฝืนคุก 3 ปี 

เว็บไซต์ มติชนออนไลน ์

เฟสบุ๊ค มตชินออนไลน ์
เว็บไซต์ news.trueid.net 

2.กรมส่งเสริมเกษตรสั่งคุมเข้มทุเรียนใต้ ขู่รีบตัดก่อนหวังขายทำ
กำไร เจอโทษหนักทั้งจำ-ปรับ 

เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน ์
เฟสบุ๊ค ขา่วสด 
เฟสบุ๊ค ขา่วสด ทุกทิศทั่วไทย 
เว็บไซต์ news.trueid.net 

3.ส่งเสริมการเกษตร สั่งคุมเขม้ทุเรียนใต้ ป้องกันผลผลิตด้อย
คุณภาพออกสู่ตลาด 

เฟสบุ๊ค บลูชพิ 

4.สั่งคุมเข้มทุเรียนใต้ ป้องกันผลผลิตด้อยคุณภาพสู่ตลาด เว็บไซต์ bluechipthai.com 
อ้อย 5.ไร่อ้อยปลูกต่อเนื่องระวังจักจั่น เว็บไซต์ ไทยรัฐออนไลน ์

เฟสบุ๊ค ไทยรฐัออนไลน ์
6.แนะ 4 วิธีกำจัด “จักจั่นอ้อย” ช่วยเหลือชาวไร่อ้อย เฟสบุ๊ค บลูชพิ 
7.เตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเฝ้าระวังจั๊กจั่นอ้อย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย 
8.ไร่อ้อยปลูกต่อเนื่องระวังจั๊กจั่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

มัน
สำปะหลัง 

9.เกษตรฯ สั่งการเร่งลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ระบาดให้เป็นปัจจุบัน 
หลัง ครม. อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่าง
มันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ 

เว็บไซต์ thailandplus.tv 
เว็บไซต์ voice-tv.online 

10.เร่งลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ระบาดให้เป็นปัจจุบัน หลัง ครม. อนุมัติ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบ
ครอบคลุมพื้นที ่

เว็บไซต์ สำนักขา่วกรม
ประชาสมัพันธ ์

11.เกษตรฯ ลงพื้นที่คุมโรคใบด่างมันสำปะหลังครอบคลุมพืน้ที่ 4 
แสนไร่ 

เฟสบุ๊ค บลูชพิ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

วิกฤต 
COVID-19 

12.จังหวัดเลยรวมพลังสามคัคีจดักิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อ
บรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชนจากวิกฤต COVID-19 

เว็บไซต์ สำนักขา่วกรม
ประชาสมัพันธ ์

 
 



ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

วิกฤต 
COVID-19 

13.เกษตรจังหวัดสกลนครได้นำสนิคา้เกษตรคณุภาพมอบใหผู้้ป่วย
โควิค-19 ตามโครงการแบ่งปันนำ้ใจ เกษตรไทย สู้ภัยโควดิ-19 

เว็บไซต์ สำนักขา่วกรม
ประชาสมัพันธ ์

ส่งเสริม
การเกษตร 

14.สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกระบวนการเรยีนรูห้ลักสตูร
การส่งเสรมิการเกษตรเชิงพืน้ที ่

เว็บไซต์ สำนักขา่วกรม
ประชาสมัพันธ ์

ทุเรียน 15.กระแสทุเรยีนนนทข์ายดี จ.นนทบุรี เฟสบุ๊ค ทุกทิศทั่วไทย Thaipbs 
16.คมุเขม้ทุเรยีนใต้ สสก.5 สกดัผลผลิตด้อยคณุภาพสู่ตลาด เว็บไซต์ songkhlafocus.com 

มะม่วง 
หิมพานต์ 

17.ชวนปลูก มะม่วงหมิพานต์ พชืเคีย้วมนัคณุคา่สูง เว็บไซต์ songkhlafocus.com 

อ่ืนๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ต้นไม้ยืนต้น
ตาย 

18.ต้นไม้ยืนต้นตายสาเหตุเกิดจากอะไร : FM91 เกษตรทำเอง : 6 
มิถุนายน 2564 

เว็บไซต์ 
https://youtu.be/FqDioyBE
y08 

 
  



 

 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ส่ังการเกษตรจังหวัดภาคใต้ที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญ ตั้งชุดเฉพาะกิจสกัด
กั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัด ย้ำใช้บทลงโทษทางกฎหมาย เพื่อไม่ให้มีการจำหน่ายทุเรียนอ่อนเด็ดขาด 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 
2564 จะเป็นช่วงที่ทุเรียนภาคใต้ให้ผลผลิตออกสู่ตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ส่ังคุมเข้มเรือ่งคุณภาพ
มาตรฐานของทุเรียนใต้ ไม่ให้มีการจำหน่ายทุเรียนออ่นโดยเด็ดขาด เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนอาจเร่งตัด
ทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดในช่วงต้นฤดูกาลเพื่อหวังทำกำไร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนทั้งในและ
ต่างประเทศ เกิดภาพลักษณ์ทีไ่ม่ดีต่อทุเรียนภาคใต้และทุเรียนไทยในสายตาผู้บริโภค และอาจส่งผลทำให้
เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเมื่อถูกกดราคาจากผู้รับซื้อ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จึงต้องตั้งชุด
เฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัด ตามแนวการบริหารจัดการผลไม้ ภายใต้สภาวะการแข่งขัน
ที่ค่อนข้างมีข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เพิม่มากขึ้น ทั้งจากสถานการณ์ของโควิด – 19 รวมไปถึงการแข่งขันทาง
การตลาดจากนานาประเทศ ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย อีก
ทั้งจะช่วยป้องกันปัญหาทางด้านราคาผลผลิตตกต่ำและด้อยคุณภาพอีกด้วย 
 ด้าน นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา 
กล่าวว่า สำหรับคาดการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้ปีนี้ จะมีไม่ต่ำกว่า 5.9 แสนตัน จากพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 
465,646ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 630,604 ไร่ สำหรับราคาจำหน่ายคาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2563 โดยราคา
ขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 – 120 บาท หากเป็นทุเรียน Premium หรือขายในตลาดออนไลน์ ราคาจะสูง
กว่านี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของทุเรียน ซึ่งประเทศจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลัก มีปริมาณความต้องการมาก คาด
ว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนราว 5 หมื่นล้านบาท 
 สำหรับผลผลิตทุเรียนในภาคใต้เกือบร้อยละ 60 เป็นผลผลิตจากจังหวัดชุมพร ประกอบกับล้งส่วน
ใหญ่ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งขณะนีท้างจังหวัดได้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจฯ ดังกล่าวแล้วภายใต้การกำกับ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้กำหนดแนวทางในการควบคุมป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด 
และสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่าง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาครัฐ ดังนี้ 1) เก็บเกี่ยวผลผลิตตาม
มาตรฐานทุเรียนคณุภาพ 2) มาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ 3) การกำหนดวันเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุเรียนจังหวัดชุมพร 4) จัดทำฐานข้อมูลจำหน่ายทุเรียนแผงริมทาง มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดชุมพรดำเนินการ 5) จัดทำฐานข้อมูลโรงคัดแยกบรรจุทีไ่ด้รับมาตรฐาน GMP 6) มาตรการลงโทษ (ล้ง) 
ที่รับซื้อทุเรียนด้อยคุณภาพ ตักเตือน ยึดใบอนุญาต มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชุมพร
ดำเนินการ 7) กำหนดมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ 8) บทลงโทษผู้ซื้อขายทุเรียนอ่อน 9) จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง
การวิเคราะห์ทุเรียนคุณภาพและสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจสอบ 10) เกษตรกรต้องมีการบันทึกข้อมูลการ



ผลิตและแจ้งวันดอกทุเรียนบานและคาดคะเนวันเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยให้แจ้งข้อมูลที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เน้นขับเคล่ือนชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับหมู่บ้าน โดย อกม.จะมีหน้าที่
รายงานสถานการณ์ทุเรียนในหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ และแจ้งมายังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับผิดชอบตำบล และก่อนตัดจะต้องแจ้งให้ชุดปฏิบัติการทราบก่อน หากมีทุเรียนอ่อนออกจากตำบลชุด
ปฏิบัติการในพื้นที่ต้องรับผิดชอบเบ้ืองต้นและรายงานให้ อำเภอ จังหวัดทราบทันที เพื่อสกัดไม่ให้ออกไปสู่
ตลาด 
 ทั้งนี้ หากพบเห็นการซือ้ขายทุเรียนออ่นด้อยคุณภาพ สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจใน
พื้นที่ หรือศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัด ซึ่งจะมีบทลงโทษทางกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่ง
ของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ 
ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณา
หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรูอ้ยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
  



 
  



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการเกษตรจังหวัดภาคใต้ที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญ ตั้งชุดเฉพาะกิจสกัดกัน้
ทุเรียนอ่อนในจังหวัด ย้ำใช้บทลงโทษทางกฎหมาย เพื่อไม่ให้มีการจำหนา่ยทุเรียนอ่อนเด็ดขาด 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 
2564 จะเป็นช่วงที่ทุเรียนภาคใต้ให้ผลผลิตออกสู่ตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ส่ังคุมเข้มเรือ่งคุณภาพ
มาตรฐานของทุเรียนใต้ ไม่ให้มีการจำหน่ายทุเรียนออ่นโดยเด็ดขาด เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนอาจเร่งตัด
ทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดในช่วงต้นฤดูกาลเพื่อหวังทำกำไร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนทั้งในและ
ต่างประเทศ เกิดภาพลักษณ์ทีไ่ม่ดีต่อทุเรียนภาคใต้และทุเรียนไทยในสายตาผู้บริโภค และอาจส่งผลทำให้
เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเมื่อถูกกดราคาจากผู้รับซื้อ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จึงต้องตั้งชุด
เฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัด ตามแนวการบริหารจัดการผลไม้ ภายใต้สภาวะการแข่งขัน
ที่ค่อนข้างมีข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เพิม่มากขึ้น ทั้งจากสถานการณ์ของโควิด – 19 รวมไปถึงการแข่งขันทาง
การตลาดจากนานาประเทศ ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย อีก
ทั้งจะช่วยป้องกันปัญหาทางด้านราคาผลผลิตตกต่ำและด้อยคุณภาพอีกด้วย 
 ด้าน นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา 
กล่าวว่า สำหรับคาดการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้ปีนี้ จะมีไม่ต่ำกว่า 5.9 แสนตัน จากพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 
465,646ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 630,604 ไร่ สำหรับราคาจำหน่ายคาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2563 โดยราคา
ขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 – 120 บาท หากเป็นทุเรียน Premium หรือขายในตลาดออนไลน์ ราคาจะสูง
กว่านี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของทุเรียน ซึ่งประเทศจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลัก มีปริมาณความต้องการมาก คาด
ว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนราว 5 หมื่นล้านบาท 
 สำหรับผลผลิตทุเรียนในภาคใต้เกือบร้อยละ 60 เป็นผลผลิตจากจังหวัดชุมพร ประกอบกับล้งส่วน
ใหญ่ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งขณะนีท้างจังหวัดได้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจฯ ดังกล่าวแล้วภายใต้การกำกับ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้กำหนดแนวทางในการควบคุมป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด 
และสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่าง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาครัฐ ดังนี้ 1) เก็บเกี่ยวผลผลิตตาม
มาตรฐานทุเรียนคณุภาพ 2) มาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ 3) การกำหนดวันเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุเรียนจังหวัดชุมพร 4) จัดทำฐานข้อมูลจำหน่ายทุเรียนแผงริมทาง มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดชุมพรดำเนินการ 5) จัดทำฐานข้อมูลโรงคัดแยกบรรจุทีไ่ด้รับมาตรฐาน GMP 6) มาตรการลงโทษ (ล้ง) 
ที่รับซื้อทุเรียนด้อยคุณภาพ ตักเตือน ยึดใบอนุญาต มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชุมพร
ดำเนินการ 7) กำหนดมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ 8) บทลงโทษผู้ซื้อขายทุเรียนอ่อน 9) จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง
การวิเคราะห์ทุเรียนคุณภาพและสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจสอบ 10) เกษตรกรต้องมีการบันทึกข้อมูลการ
ผลิตและแจ้งวันดอกทุเรียนบานและคาดคะเนวันเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยให้แจ้งข้อมูลที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. 



อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เน้นขับเคล่ือนชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับหมู่บ้าน โดย อกม.จะมีหน้าที่
รายงานสถานการณ์ทุเรียนในหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ และแจ้งมายังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับผิดชอบตำบล และก่อนตัดจะต้องแจ้งให้ชุดปฏิบัติการทราบก่อน หากมีทุเรียนอ่อนออกจากตำบลชุด
ปฏิบัติการในพื้นที่ต้องรับผิดชอบเบ้ืองต้นและรายงานให้ อำเภอ จังหวัดทราบทันที เพื่อสกัดไม่ให้ออกไปสู่
ตลาด 
 ทั้งนี้ หากพบเห็นการซือ้ขายทุเรียนออ่นด้อยคุณภาพ สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจใน
พื้นที่ หรือศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัด ซึ่งจะมีบทลงโทษทางกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่ง
ของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ 
ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณา
หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรูอ้ยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
  



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งคุมเข้มทุเรียนใต้ ขู่รีบตัดยังไม่แก่หวังขายทำกำไร เจอโทษหนักทั้งจำ-ปรับ 
 เกษตรสั่งคุมเข้มทุเรียนใต ้– นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า 
ในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. 2564 จะเป็นช่วงที่ทุเรียนภาคใต้ให้ผลผลิตออกสู่ตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรส่ังคุม
เข้มเรื่องคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนใต้ ไม่ให้มีการจำหน่ายทเุรียนอ่อนโดยเด็ดขาด เนื่องจากเกษตรกร
บางส่วนอาจเร่งตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดในช่วงต้นฤดูกาลเพื่อหวังทำกำไร ซึง่จะส่งผล กระทบต่อราคา
ทุเรียนทัง้ในและต่างประเทศ เกิดภาพลักษณ์ทีไ่ม่ดีต่อทุเรียนภาคใต้และทุเรียนไทยในสายตาผู้บริโภค และ
อาจส่งผลทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเมื่อถูกกดราคาจากผู้รับซื้อ 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จึงต้องตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัด 
ตามแนวการบริหารจัดการผลไม้ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างมีข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เพิ่มมากขึ้น 
ทั้งจากสถานการณ์ของโควิด-19 รวมไปถึงการแข่งขันทางการตลาดจากนานาประเทศ ทำให้ผู้บริโภคมีความ
ต้องการสินค้าได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย อีกทั้งจะช่วยป้องกันปัญหาทางด้านราคาผลผลิตตกต่ำ
และด้อยคุณภาพอีกด้วย 
 ด้านนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา 
กล่าวว่า สำหรับคาดการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้ปีนี้ จะมีไม่ต่ำกว่า 5.9 แสนตัน จากพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 



465,646 ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 630,604 ไร่ สำหรับราคาจำหน่ายคาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2563 โดยราคา
ขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 100-120 บาท หากเป็นทุเรียน Premium หรือขายในตลาดออนไลน์ ราคาจะสูงกว่านี้ 
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของทุเรียน ซึ่งประเทศจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลัก มีปริมาณความต้องการมาก คาดว่าจะมี
เม็ดเงินหมุนเวียนราว 5 หมื่นล้านบาท 
 สำหรับผลผลิตทุเรียนในภาคใต้เกือบร้อยละ 60 เป็นผลผลิตจากจังหวัดชุมพร ประกอบกับล้งส่วน
ใหญ่ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งขณะนีท้างจังหวัดได้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจฯ ดังกล่าวแล้วภายใต้การกำกับ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้กำหนดแนวทางในการควบคุมป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด 
และสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่าง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาครัฐ ดังนี้ 
 1. เก็บเกี่ยวผลผลิตตามมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ 2. มาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อย
คุณภาพ 3. การกำหนดวันเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนจังหวัดชุมพร 4. จัดทำฐานข้อมูลจำหน่ายทุเรียนแผงริมทาง 
มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรดำเนินการ 5. จัดทำฐานข้อมูลโรงคัดแยกบรรจุที่ไดร้ับมาตรฐาน 
GMP 6. มาตรการลงโทษ (ล้ง) ที่รับซื้อทุเรียนดอ้ยคุณภาพ ตกัเตือน ยึดใบอนุญาต มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรจังหวัดชุมพรดำเนินการ 7. กำหนดมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ 8. บทลงโทษผู้ซื้อขายทุเรียน
อ่อน 9. จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการวิเคราะห์ทุเรียนคุณภาพและสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจสอบ 10. 
เกษตรกรตอ้งมีการบันทึกข้อมูลการผลิตและแจ้งวันดอกทุเรียนบานและคาดคะเนวันเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยให้
แจ้งข้อมูลที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เน้นขับเคล่ือนชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ
ระดับหมู่บ้าน โดย อกม.จะมีหน้าที่รายงานสถานการณ์ทุเรียนในหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ และแจ้งมายัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบล และก่อนตัดจะต้องแจ้งให้ชุดปฏิบัติการทราบก่อน หากมี
ทุเรียนอ่อนออกจากตำบลชุดปฏิบัติการในพื้นที่ต้องรับผิดชอบเบ้ืองต้นและรายงานให้ อำเภอ จังหวัดทราบ
ทันที เพื่อสกัดไม่ให้ออกไปสู่ตลาด 
 ทั้งนี้ หากพบเห็นการซือ้ขายทุเรียนออ่นด้อยคุณภาพ สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจใน
พื้นที่ หรือศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัด ซึ่งจะมีบทลงโทษทางกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่ง
ของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ 
ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณา
หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรูอ้ยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
  



 

 
  



 

 
 เกษตรสั่งคุมเข้มทุเรียนใต้ - นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า 
ในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. 2564 จะเป็นช่วงที่ทุเรียนภาคใต้ให้ผลผลิตออกสู่ตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรส่ังคุม
เข้มเรื่องคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนใต้ ไม่ให้มีการจำหน่ายทเุรียนอ่อนโดยเด็ดขาด เนื่องจากเกษตรกร
บางส่วนอาจเร่งตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดในช่วงต้นฤดูกาลเพื่อหวังทำกำไร ซึง่จะส่งผล กระทบต่อราคา
ทุเรียนทัง้ในและต่างประเทศ เกิดภาพลักษณ์ทีไ่ม่ดีต่อทุเรียนภาคใต้และทุเรียนไทยในสายตาผู้บริโภค และ
อาจส่งผลทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเมื่อถูกกดราคาจากผู้รับซื้อ 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จึงต้องตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัด 
ตามแนวการบริหารจัดการผลไม้ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างมีข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เพิ่มมากขึ้น 
ทั้งจากสถานการณ์ของโควิด-19 รวมไปถึงการแข่งขันทางการตลาดจากนานาประเทศ ทำให้ผู้บริโภคมีความ
ต้องการสินค้าได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย อีกทั้งจะช่วยป้องกันปัญหาทางด้านราคาผลผลิตตกต่ำ
และด้อยคุณภาพอีกด้วย 
 ด้านนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา 
กล่าวว่า สำหรับคาดการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้ปีนี้ จะมีไม่ต่ำกว่า 5.9 แสนตัน จากพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 
465,646 ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 630,604 ไร่ สำหรับราคาจำหน่ายคาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2563 โดยราคา
ขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 100-120 บาท หากเป็นทุเรียน Premium หรือขายในตลาดออนไลน์ ราคาจะสูงกว่านี้ 
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของทุเรียน ซึ่งประเทศจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลัก มีปริมาณความต้องการมาก คาดว่าจะมี
เม็ดเงินหมุนเวียนราว 5 หมื่นล้านบาท 
 สำหรับผลผลิตทุเรียนในภาคใต้เกือบร้อยละ 60 เป็นผลผลิตจากจังหวัดชุมพร ประกอบกับล้งส่วน
ใหญ่ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งขณะนีท้างจังหวัดได้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจฯ ดังกล่าวแล้วภายใต้การกำกับ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้กำหนดแนวทางในการควบคุมป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด 
และสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่าง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาครัฐ ดังนี้ 1. เก็บเกี่ยวผลผลิตตาม
มาตรฐานทุเรียนคณุภาพ 2. มาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ 3. การกำหนดวันเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุเรียนจังหวัดชุมพร 4. จัดทำฐานข้อมูลจำหน่ายทุเรียนแผงริมทาง มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดชุมพรดำเนินการ 5. จัดทำฐานข้อมูลโรงคัดแยกบรรจุทีไ่ด้รับมาตรฐาน GMP 6. มาตรการลงโทษ (ล้ง) 
ที่รับซื้อทุเรียนด้อยคุณภาพ ตักเตือน ยึดใบอนุญาต มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชุมพร
ดำเนินการ 7. กำหนดมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ 8. บทลงโทษผู้ซื้อขายทุเรียนอ่อน 9. จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง
การวิเคราะห์ทุเรียนคุณภาพและสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจสอบ 10. เกษตรกรต้องมีการบันทกึข้อมูลการ
ผลิตและแจ้งวันดอกทุเรียนบานและคาดคะเนวันเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยให้แจ้งข้อมูลที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. 



อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เน้นขับเคล่ือนชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับหมู่บ้าน โดย อกม.จะมีหน้าที่
รายงานสถานการณ์ทุเรียนในหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ และแจ้งมายังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับผิดชอบตำบล และก่อนตัดจะต้องแจ้งให้ชุดปฏิบัติการทราบก่อน หากมีทุเรียนอ่อนออกจากตำบลชุด
ปฏิบัติการในพื้นที่ต้องรับผิดชอบเบ้ืองต้นและรายงานให้ อำเภอ จังหวัดทราบทันที เพื่อสกัดไม่ให้ออกไปสู่
ตลาด 
 ทั้งนี้ หากพบเห็นการซือ้ขายทุเรียนออ่นด้อยคุณภาพ สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจใน
พื้นที่ หรือศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัด ซึ่งจะมีบทลงโทษทางกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่ง
ของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและพ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ 
ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณา
หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรูอ้ยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
  



 
ส่งเสริมการเกษตร สั่งคุมเขม้ทุเรียนใต้ ป้องกันผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ประกาศเอาจริงฝ่าฝืนมี
โทษทั้งจำและปรับ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ส่ังการเกษตรจังหวัดภาคใต้ที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญ ตั้งชุดเฉพาะกิจสกัด
กั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัด ย้ำใช้บทลงโทษทางกฎหมาย เพื่อไม่ให้มีการจำหน่ายทุเรียนอ่อนเด็ดขาด 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564 จะ
เป็นช่วงที่ทุเรียนภาคใต้ให้ผลผลิตออกสู่ตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ส่ังคุมเข้มเรือ่งคุณภาพมาตรฐาน
ของทุเรียนใต้ ไม่ให้มีการจำหน่ายทุเรียนอ่อนโดยเด็ดขาด เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนอาจเร่งตัดทุเรียนอ่อน
ออกสู่ตลาดในช่วงต้นฤดูกาลเพื่อหวังทำกำไร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนทั้งในและต่างประเทศ เกิด
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีตอ่ทุเรียนภาคใต้และทุเรียนไทยในสายตาผู้บริโภค และอาจส่งผลทำให้เกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อนเมือ่ถูกกดราคาจากผู้รับซื้อ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จึงต้องตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกัน
สกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัด ตามแนวการบริหารจัดการผลไม้ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างมี
ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เพิม่มากขึ้น ทั้งจากสถานการณ์ของโควิด - 19 รวมไปถึงการแข่งขันทางการตลาด
จากนานาประเทศ ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย  อีกทั้งจะช่วย
ป้องกันปัญหาทางด้านราคาผลผลิตตกต่ำและด้อยคุณภาพอีกด้วย 
 ด้าน นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา 
กล่าวว่า สำหรับคาดการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้ปีนี้ จะมีไม่ต่ำกว่า 5.9 แสนตัน จากพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 
465,646ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 630,604 ไร่ สำหรับราคาจำหน่ายคาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2563 โดยราคา
ขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 - 120 บาท หากเป็นทุเรียน Premium หรือขายในตลาดออนไลน์ ราคาจะสูงกว่า
นี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของทุเรียน ซึ่งประเทศจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลัก มีปริมาณความต้องการมาก คาดว่าจะ
มีเม็ดเงินหมุนเวียนราว 5 หมื่นล้านบาท 
 สำหรับผลผลิตทุเรียนในภาคใต้เกือบร้อยละ 60 เป็นผลผลิตจากจังหวัดชุมพร ประกอบกับล้งส่วน
ใหญ่ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งขณะนีท้างจังหวัดได้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจฯ ดังกล่าวแล้วภายใต้การกำกับ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้กำหนดแนวทางในการควบคุมป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด 



และสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่าง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาครัฐ ดังนี้ 1) เก็บเกี่ยวผลผลิตตาม
มาตรฐานทุเรียนคณุภาพ 2) มาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ 3) การกำหนดวันเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุเรียนจังหวัดชุมพร 4) จัดทำฐานข้อมูลจำหน่ายทุเรียนแผงริมทาง มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดชุมพรดำเนินการ 5) จัดทำฐานข้อมูลโรงคัดแยกบรรจุทีไ่ด้รับมาตรฐาน GMP 6) มาตรการลงโทษ (ล้ง) 
ที่รับซื้อทุเรียนด้อยคุณภาพ ตักเตือน ยึดใบอนุญาต มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชุมพร
ดำเนินการ 7) กำหนดมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ  บทลงโทษผู้ซือ้ขายทุเรียนอ่อน 9) จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง
การวิเคราะห์ทุเรียนคุณภาพและสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจสอบ 10) เกษตรกรต้องมีการบันทึกข้อมูลการ
ผลิตและแจ้งวันดอกทุเรียนบานและคาดคะเนวันเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยให้แจ้งข้อมูลที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เน้นขับเคล่ือนชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับหมู่บ้าน โดย อกม.จะมีหน้าที่
รายงานสถานการณ์ทุเรียนในหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ และแจ้งมายังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับผิดชอบตำบล และก่อนตัดจะต้องแจ้งให้ชุดปฏิบัติการทราบก่อน หากมีทุเรียนอ่อนออกจากตำบลชุด
ปฏิบัติการในพื้นที่ต้องรับผิดชอบเบ้ืองต้นและรายงานให้ อำเภอ จังหวัดทราบทันที เพื่อสกัดไม่ให้ออกไปสู่
ตลาด 
 ทั้งนี้ หากพบเห็นการซือ้ขายทุเรียนออ่นด้อยคุณภาพ สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจใน
พื้นที่ หรือศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัด ซึ่งจะมีบทลงโทษทางกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่ง
ของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ 
ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณา
หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรูอ้ยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
  



 
สั่งคุมเข้มทุเรียนใต้ ป้องกันผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด  
 กรมส่งเสริมการเกษตร ส่ังการเกษตรจังหวัดภาคใต้ที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญ ตั้งชุดเฉพาะกิจสกัด
กั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัด ย้ำใช้บทลงโทษทางกฎหมาย เพื่อไม่ให้มีการจำหน่ายทุเรียนอ่อนเด็ดขาด 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564 จะ
เป็นช่วงที่ทุเรียนภาคใต้ให้ผลผลิตออกสู่ตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ส่ังคุมเข้มเรือ่งคุณภาพมาตรฐาน
ของทุเรียนใต้ ไม่ให้มีการจำหน่ายทุเรียนอ่อนโดยเด็ดขาด เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนอาจเร่งตัดทุเรียนอ่อน
ออกสู่ตลาดในช่วงต้นฤดูกาลเพื่อหวังทำกำไร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนทั้งในและต่างประเทศ เกิด
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีตอ่ทุเรียนภาคใต้และทุเรียนไทยในสายตาผู้บริโภค และอาจส่งผลทำให้เกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อนเมือ่ถูกกดราคาจากผู้รับซื้อ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จึงต้องตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกัน
สกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัด ตามแนวการบริหารจัดการผลไม้ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างมี
ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เพิม่มากขึ้น ทั้งจากสถานการณ์ของโควิด - 19 รวมไปถึงการแข่งขันทางการตลาด
จากนานาประเทศ ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย  อีกทั้งจะช่วย
ป้องกันปัญหาทางด้านราคาผลผลิตตกต่ำและด้อยคุณภาพอีกด้วย 
 ด้าน นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา 
กล่าวว่า สำหรับคาดการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้ปีนี้ จะมีไม่ต่ำกว่า 5.9 แสนตัน จากพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 
465,646ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 630,604 ไร่ สำหรับราคาจำหน่ายคาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2563 โดยราคา
ขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 - 120 บาท หากเป็นทุเรียน Premium หรือขายในตลาดออนไลน์ ราคาจะสูงกว่า
นี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของทุเรียน ซึ่งประเทศจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลัก มีปริมาณความต้องการมาก คาดว่าจะ
มีเม็ดเงินหมุนเวียนราว 5 หมื่นล้านบาท 
 สำหรับผลผลิตทุเรียนในภาคใต้เกือบร้อยละ 60 เป็นผลผลิตจากจังหวัดชุมพร ประกอบกับล้งส่วน
ใหญ่ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งขณะนีท้างจังหวัดได้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจฯ ดังกล่าวแล้วภายใต้การกำกับ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้กำหนดแนวทางในการควบคุมป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด 
และสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่าง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาครัฐ ดังนี้ 1) เก็บเกี่ยวผลผลิตตาม
มาตรฐานทุเรียนคณุภาพ 2) มาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ 3) การกำหนดวันเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุเรียนจังหวัดชุมพร 4) จัดทำฐานข้อมูลจำหน่ายทุเรียนแผงริมทาง มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดชุมพรดำเนินการ 5) จัดทำฐานข้อมูลโรงคัดแยกบรรจุทีไ่ด้รับมาตรฐาน GMP 6) มาตรการลงโทษ (ล้ง) 
ที่รับซื้อทุเรียนด้อยคุณภาพ ตักเตือน ยึดใบอนุญาต มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชุมพร
ดำเนินการ 7) กำหนดมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ  บทลงโทษผู้ซือ้ขายทุเรียนอ่อน 9) จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง
การวิเคราะห์ทุเรียนคุณภาพและสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจสอบ 10) เกษตรกรต้องมีการบันทึกข้อมูลการ
ผลิตและแจ้งวันดอกทุเรียนบานและคาดคะเนวันเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยให้แจ้งข้อมูลที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เน้นขับเคล่ือนชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับหมู่บ้าน โดย อกม.จะมีหน้าที่



รายงานสถานการณ์ทุเรียนในหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ และแจ้งมายังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับผิดชอบตำบล และก่อนตัดจะต้องแจ้งให้ชุดปฏิบัติการทราบก่อน หากมีทุเรียนอ่อนออกจากตำบลชุด
ปฏิบัติการในพื้นที่ต้องรับผิดชอบเบ้ืองต้นและรายงานให้ อำเภอ จังหวัดทราบทันที เพื่อสกัดไม่ให้ออกไปสู่
ตลาด 
 ทั้งนี้ หากพบเห็นการซือ้ขายทุเรียนออ่นด้อยคุณภาพ สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจใน
พื้นที่ หรือศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัด ซึ่งจะมีบทลงโทษทางกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่ง
ของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ 
ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณา
หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรูอ้ยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
  



  
 กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในทุกภาคของประเทศไทย ให้เฝ้าระวังการ
ระบาดของจักจั่นในไร่อ้อยโดยเฉพาะพืน้ที่ปลูกอ้อยต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้พบการเข้าทำลายของ
จักจั่นอ้อยในหลายพื้นที่ที่มีการปลูกอ้อย และเริม่พบตัวเต็มวัยจากตัวอ่อนที่อยู่ในดินได้ขุดดินขึ้นมาเพื่อผสม
พันธ์ุวางไข่ ประกอบกับปีที่ผ่านมามีการระบาดของจักจ่ันในพื้นที่ปลูกอ้อยภาคกลางได้แก่ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี 
และอ่างทอง พื้นที่มากกว่า 6,000 ไร่ และพื้นที่ระบาดเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน
ไม่ให้มีการแพรร่ะบาดของศัตรูพืชดังกล่าวขยายเป็นวงกว้าง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอให้เกษตรกรหมัน่
สำรวจแปลงปลูกอ้อยอย่างสม่ำเสมอ โดยให้สังเกตการวางไข่ของจักจ่ันตัวเมียจะเจาะเส้นกลางใบอ้อยเป็นรู
เล็กๆเพื่อวางไข่ มกัพบที่ใบแก่สีเขียว ในใบที่ 3-5 นับจากใบล่าง จากนั้นเส้นกลางใบจะเปล่ียนเป็นสีแดง ไข่ใช้
เวลาฟักประมาณ 1-2 เดือน ฟกัจากไข่กลายเป็นตัวอ่อนทิ้งตัวลงสู่พื้นดิน อาศัยอยู่ในดินที่ความลึก 30 ซม. ถึง 
2.5 ม. นาน 6-8 เดือน เป็นระยะที่สร้างความเสียหายให้กับอ้อยมากที่สุด ด้วยการดูดกินน้ำเล้ียงจากรากออ้ย 
ทำให้อ้อยชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น เห่ียวและแห้งตาย และเมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตเต็มที่จะขุดรูโผล่
ขึ้นมาเหนือผิวดินและจะไต่ข้ึนมาบนลำต้นอ้อยเพื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย เตรียมพร้อมที่จะผสมพันธ์ุวางไข่
ต่อไป หากพบการระบาดของจักจ่ันอ้อยให้แจ้งเกษตรกรแปลงปลูกข้างเคียงให้เฝ้าระวัง และรีบแจ้งให้
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขา
พืชที่อยู่ใกล้เคียงทราบ ทั้งนี ้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่ังการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวัง ติดตาม 
และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการควบคุม ป้องกันกำจัดการระบาดแล้ว 
  



 
  



 
  



 



 



  



 

 
 นายเขม้แข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มมีติ
อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง
แบบครอบคลุมพื้นที่ ใน 4 แสนไร่ วงเงิน 1.3 พันล้านบาท เมือ่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่ง ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่ังการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่ง
ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เพื่อ
กระตุ้นให้เกษตรกรตืน่ตัวตระหนักรู้ถึง ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน และส่งเสริมให้เกษตรกรหมั่นสำรวจติดตาม
การระบาดในแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
 สำหรับแผนการดำเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบ
ครอบคลุมพื้นที่ มีแผนดำเนินการ ดังนี้ 

1) สร้างการรับรู้และชี้แจงโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเป้าหมาย 
2) สำรวจ/ช้ีเป้าพื้นที่ระบาด ควบคู่ไปกับ รับสมัครแปลงพันธ์ุสะอาด 
3) ทำลายต้นเป็นโรคและชดเชยค่าทำลายให้เกษตรกร 
4) สนับสนุนท่อนพันธ์ุมันสำปะหลังสะอาดและโอนเงินค่าท่อนพันธ์ุให้เกษตรกรเจ้าของแปลงพันธ์ุ

สะอาดที่เข้าร่วมโครงการ 
5) ติดตามประเมินผล และดำเนินโครงการควบคู่กับการใช้มาตรการทางกฎหมาย พระราชบัญญัติกัก

พืช พ.ศ. 2507 
 ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบ
ครอบคลุมพื้นที่ ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรทำลายต้นที่เป็นโรคให้หมดส้ินทุกพื้นที่ เพื่อตัดวงจร
การระบาดของโรค และปรับมาใช้พันธ์ุสะอาดและทนทานต่อโรค 
 ในส่วนของการจัดการต้นมันสำปะหลังขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่ังการให้เกษตรจังหวัดที่มี
พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทุกจังหวัด กำชับคณะทำงานระดับตำบลลงพื้นที่สำรวจ ชี้เป้าพื้นที่ระบาดของโรคใบ
ด่างมันสำปะหลัง ดำเนินการบันทึกข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลและสิทธ์ิของเกษตรกร ควบคู่ไปกับการรับ
สมัครแปลงพันธ์ุสะอาดให้แล้วเสร็จภายเดือนกรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ การชดเชยการทำลาย เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการจะต้องทำลายต้นที่เป็นโรค และพักแปลงให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2564 หลังจากนั้น 
คณะทำงานระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด จะดำเนินการตรวจสอบผลการทำลายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
ก่อนจะส่งผลการตรวจสอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบและตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์อกี
ครั้งก่อนส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. เพื่อโอนเงินชดเชยค่าทำลายให้เกษตรกร 
 สำหรับในส่วนของการสนับสนุนท่อนพันธ์ุมันสำปะหลังสะอาด เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่จะต้อง
ทำลายต้นเป็นโรคต้องแจ้งความประสงค์ขอรับท่อนพันธ์ุมันสะอาด เพื่อให้ทราบจำนวนท่อนพันธ์ุสะอาดที่



ต้องการ และคณะทำงานระดับตำบลจะจับคู่แปลงพันธ์ุสะอาดที่ผ่านการประเมิน กับเกษตรกรผู้ขอรับท่อน
พันธ์ุที่ทำลายต้นเป็นโรคและพักแปลงตามหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อเกษตรกรจะไดร้ับท่อนพันธ์ุสะอาดแล้ว 
คณะทำงานระดับตำบลจะตรวจสอบและรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพือ่แจ้ง 
ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรเจ้าของแปลงพันธ์ุสะอาดต่อไป 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนีไ้ด้ส่ังการให้เกษตรจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมัน
สำปะหลังทุกจังหวัด ทำความเข้าใจและเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 2 ประเภท คือ เกษตรกรผู้
ขอรับความช่วยเหลือ และ เกษตรกรผู้ผลิตแปลงพันธ์ุสะอาด เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดการจับคู่แปลงพันธ์ุ
สะอาดกับเกษตรกรผู้ขอรับท่อนพันธ์ุในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะเกดิความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูกที่มีความ
ใกล้เคียงกัน และร่นระยะเวลาการขนส่ง รวมทั้งจะได้เกษตรกรผู้ผลิตแปลงพันธ์ุสะอาดเป็นผู้นำ ในการให้
ความรู้แก่เกษตรกรผู้ขอรับความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในชุมชน 
  



 

 
เกษตรฯ สั่งการเร่งลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ระบาดให้เป็นปัจจุบัน หลัง ครม. อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ 
 นายเขม้แข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มมีติ
อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง
แบบครอบคลุมพื้นที่ ใน 4 แสนไร่ วงเงิน 1.3 พันล้านบาท เมือ่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่ง ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่ังการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่ง
ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เพื่อ
กระตุ้นให้เกษตรกรตืน่ตัวตระหนักรู้ถึง ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน และส่งเสริมให้เกษตรกรหมั่นสำรวจติดตาม
การระบาดในแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
 สำหรับแผนการดำเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบ
ครอบคลุมพื้นที่ มีแผนดำเนินการ ดังนี้ 1) สร้างการรับรู้และชี้แจงโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ
เกษตรกรเป้าหมาย 2) สำรวจ/ช้ีเป้าพื้นที่ระบาด ควบคู่ไปกับ รับสมัครแปลงพันธ์ุสะอาด 3) ทำลายต้นเป็นโรค
และชดเชยค่าทำลายให้เกษตรกร 4) สนับสนุนท่อนพันธ์ุมันสำปะหลังสะอาดและโอนเงินค่าท่อนพันธ์ุให้
เกษตรกรเจ้าของแปลงพันธ์ุสะอาดที่เข้าร่วมโครงการ 5) ติดตามประเมินผล และดำเนินโครงการควบคู่กับการ
ใช้มาตรการทางกฎหมาย พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ทั้งนี้กรมส่งเสรมิการเกษตรดำเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที ่ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกร
ทำลายต้นที่เป็นโรคให้หมดส้ินทุกพื้นที่ เพือ่ตัดวงจรการระบาดของโรค และปรับมาใช้พันธ์ุสะอาดและทนทาน
ต่อโรค 
 ในส่วนของการจัดการต้นมันสำปะหลังขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่ังการให้เกษตรจังหวัดที่มี
พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทุกจังหวัด กำชับคณะทำงานระดับตำบลลงพื้นที่สำรวจ ชี้เป้าพื้นที่ระบาดของโรคใบ
ด่างมันสำปะหลัง ดำเนินการบันทึกข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลและสิทธ์ิของเกษตรกร ควบคู่ไปกับการรับ
สมัครแปลงพันธ์ุสะอาดให้แล้วเสร็จภายเดือนกรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ การชดเชยการทำลาย เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการจะต้องทำลายต้นที่เป็นโรค และพักแปลงให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2564 หลังจากนั้น 
คณะทำงานระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด จะดำเนินการตรวจสอบผลการทำลายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
ก่อนจะส่งผลการตรวจสอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบและตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์อกี
ครั้งก่อนส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. เพื่อโอนเงินชดเชยค่าทำลายให้เกษตรกร 
 สำหรับในส่วนของการสนับสนุนท่อนพันธ์ุมันสำปะหลังสะอาด เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่จะต้อง
ทำลายต้นเป็นโรคต้องแจ้งความประสงค์ขอรับท่อนพันธ์ุมันสะอาด เพื่อให้ทราบจำนวนท่อนพันธ์ุสะอาดที่



ต้องการ และคณะทำงานระดับตำบลจะจับคู่แปลงพันธ์ุสะอาดที่ผ่านการประเมิน กับเกษตรกรผู้ขอรับท่อน
พันธ์ุที่ทำลายต้นเป็นโรคและพักแปลงตามหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อเกษตรกรจะไดร้ับท่อนพันธ์ุสะอาดแล้ว 
คณะทำงานระดับตำบลจะตรวจสอบและรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพือ่แจ้ง ธ.ก.ส. โอนเงินให้
เกษตรกรเจ้าของแปลงพันธ์ุสะอาดต่อไป 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนีไ้ด้ส่ังการให้เกษตรจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมัน
สำปะหลังทุกจังหวัด ทำความเข้าใจและเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 2 ประเภท คือ เกษตรกรผู้
ขอรับความช่วยเหลือ และ เกษตรกรผู้ผลิตแปลงพันธ์ุสะอาด เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดการจับคู่แปลงพันธ์ุ
สะอาดกับเกษตรกรผู้ขอรับท่อนพันธ์ุในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะเกดิความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูกที่มีความ
ใกล้เคียงกัน และร่นระยะเวลาการขนส่ง รวมทั้งจะได้เกษตรกรผู้ผลิตแปลงพันธ์ุสะอาดเป็นผู้นำ ในการให้
ความรู้แก่เกษตรกรผู้ขอรับความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในชุมชน 
  



 
เร่งลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ระบาดให้เป็นปัจจุบัน หลัง ครม. อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรค
ใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที ่
 นายเขม้แข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเร่ง
ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรและเกษตรกร เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัวตระหนักรู้ถึงความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนและส่งเสริมให้
เกษตรกรหมัน่สำรวจติดตามการระบาดในแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งขณะนี้ได้ส่ังการให้เกษตร
จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทุกจังหวัด ทำความเข้าใจและเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกมัน
สำปะหลัง 2 ประเภทคือ เกษตรกรผู้ขอรับความช่วยเหลือ และเกษตรกรผู้ผลิตแปลงพันธ์ุสะอาด เข้าร่วม
โครงการ เพือ่ให้เกิดการจับคู่แปลงพันธ์ุสะอาดกับเกษตรกรผู้ขอรับท่อนพนัธ์ุในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะเกิดความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูกที่มีความใกล้เคียงกัน และร่นระยะเวลาการขนส่ง รวมทั้งจะได้เกษตรกรผู้ผลิต
แปลงพันธ์ุสะอาดเป็นผู้นำ ในการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ขอรบัความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี โดยการรับสมัคร
แปลงพันธ์ุสะอาดให้แล้วเสร็จภายเดือนกรกฎาคม 2564  
 การชดเชยการทำลาย เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ จะต้องทำลายต้นที่เป็นโรค และพักแปลงให้แล้ว
เสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2564 หลังจากนั้น คณะทำงานระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด จะดำเนินการ
ตรวจสอบผลการทำลายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ก่อนจะส่งผลการตรวจสอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ทราบและตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์อีกครั้งกอ่นส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. เพื่อโอนเงินชดเชยค่า
ทำลายให้เกษตรกรต่อไป 
 สำหรับแผนการดำเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบ
ครอบคลุมพื้นที่ มีแผนโดยเน้นสร้างการรับรู้และชี้แจงโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
เป้าหมาย / สำรวจ/ช้ีเป้าพื้นที่ระบาด ควบคู่ไปกับ รับสมัครแปลงพันธ์ุสะอาด / ทำลายต้นเป็นโรคและชดเชย
ค่าทำลายให้เกษตรกร / สนับสนุนท่อนพันธ์ุมันสำปะหลังสะอาดและโอนเงินค่าท่อนพันธ์ุให้เกษตรกรเจ้าของ
แปลงพันธ์ุสะอาดที่เข้าร่วมโครงการ / ติดตามประเมินผล และดำเนินโครงการควบคู่กับการใช้มาตรการทาง
กฎหมาย พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 โดยมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรทำลายต้นที่เป็นโรคให้หมดส้ินทุก
พื้นที่ เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคและปรับมาใช้พันธ์ุสะอาดและทนทานต่อโรค 
  



 
  



 
จังหวัดเลยรวมพลังสามคัคีจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก
วิกฤต COVID-19 
 พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พรอ้มด้วย คุณ ภัทรพร สุคันธศรี สมาชิก
สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 28 นำกำลังพลจิตอาสา และอาร์มี่เดลิเวอรี่ จัดกิจกรรม “มี
แล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3 มิ.ย.64 ร่วมกับจังหวัดเลย  ณ วัดศรีสะอาด บ้านหนองผำ ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย 
 จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง  มณฑลทหารบก
ที่ 28 ทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดเลย เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผลกระทบต่อรายได้
ครัวเรือนที่ลดลง ดังนั้น มณฑลทหารบกที่ 28 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 28 จึงได้
ร่วมกับจังหวัดเลย นำแนวทางของกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มาปฏิบัติ โดยรวบรวมส่ิงของ
อุปโภค-บริโภค จากกำลังพลจำนวนหนึ่ง และชุดอาร์มี่เดลิเวอรี่ นำส่ิงของจากตู้ "มีแล้วแบ่งปัน" มอบให้กับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  
 ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที ่28 มีเจตนาในการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยได้
แสดงน้ำใจ และความเอื้ออาทรต่อกัน ทั้งนี้กิจกรรมนี้จะส่งผ่านธารน้ำใจในการแบ่งปันอย่างต่อเนื่องจนกว่า
วิกฤตนี้จะคล่ีคลาย เพื่อที่จังหวัดเลย และประเทศไทยจะก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน 
 ด้านอำเภอด่านซ้าย นำโดยนายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วย พัฒนาการ
อำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ เป็นผู้รับมอบผลไม้ของเกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการ “แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้โควิด-
19” ของกรมส่งเสรมิการเกษตร จากตัวแทนเกษตรอำเภอด่านซ้าย เพื่อเป็นการส่งมอบสินค้าเกษตรจาก
เกษตรกรสู่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ในการดูแลประชาชน ณ ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
  



 
เกษตรจังหวัดสกลนครได้นำสนิค้าเกษตรคุณภาพมอบให้ผู้ป่วยโควิค-19 ตามโครงการแบ่งปันน้ำใจ 
เกษตรไทย สู้ภัยโควิด-19 
 นายมนต์สิทธ์ิ  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ทราบถึงความเหน็ดเหนื่อยของบุคลากร
ทางการแพทย์ และผู้ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาประชาชน ป้องกัน ต่อสู้กับภัยโควิด-19 จึงได้จัดทำโครงการ
แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทย สู้ภัยโควิด-19 โดยการส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง ซึ่ง
เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริม
การเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เป็นผู้เช่ือมโยงความสัมพันธ์และดูแลเกษตรกรอย่าง
ใกล้ชิด และส่งต่อกำลังใจไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการก้าวพ้นวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 และ
ขับเคล่ือนประเทศไทยไปด้วยกัน 
 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร/สำนักงาน
เกษตรอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ได้รวบรวมสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่มีจิต
ศรัทธา ประกอบด้วย ข้าวสาร 2,500 กก./มะม่วง 1500 กก./สับปะรด 500 กก./ขนุน 800 กก./
มะละกอ 300 กก./กล้วย 600 กก./และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ อีกมากมาย  เพื่อนำมาส่งมอบให้สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตาม “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทย สู้ภัยโควิด-19” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงาน และเป็นการแสดงถึงความห่วงใย พร้อมเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ใน
หน่วยงานสังกัดสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลต่างๆ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาด
ของโรคโควิด-19 และผู้ทำหน้าที่ต่างๆ ในการดูแลป้องกันต่อสู้กับภัยโควิด-19 
  



 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที ่
 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง โดยนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้
นางสาวสุบิน แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัด
กระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับ
ทีมพี่เล้ียงในหมวดงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ พร้อมด้วยทีมส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ที่ระดับ
จังหวัด ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ ร่วมจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการเกษตรเชิง
พื้นที่ปีที่ 1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสรมิการเกษตร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรเกษตรกรบ้านสบ
จาง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 
 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้เกษตรกรมีบทบาทใน
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ให้มี
การบูรณาการการทำงาน ซึง่จะนำไปสู่การปรับปรุงระบบการทำงานและโครงการส่งเสริมการเกษตรให้เกิด
ผลสำเร็จในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
  



 
  



 
  



  



 
https://youtu.be/FqDioyBEy08 


