
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
สมุนไพร 1. เกษตรขับเร่งส่งเสริมปลูกสมุนไพรรับความต้องการเพ่ิม10%ต่อปี กรุงเทพธุรกิจ 

2. “เฉลิมชัย” สั่งเดินหน้าส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร รองรับการขยายตัวของ
ตลาด  ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่ม
กันผลิตภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 

เสียงประชาชน 

3. รมว.เกษตรฯ ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรรับแนวโน้ม
ตลาดโตปีละ 10% 

infoquest 

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งส่งเสริมพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มกันผลิต 
ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ตอบโจทย์ตลาดสมุนไพร 

สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

ทุเรียนใต้ 5. กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการเกษตรจังหวัดภาคใต้ที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียน
สำคัญ ตั้งชุดเฉพาะกิจสกัดก้ันทุเรียนอ่อนในจังหวัด ย้ำใช้บทลงโทษทาง
กฎหมาย เพ่ือไม่ให้มีการจำหน่ายทุเรียนอ่อนเด็ดขาด 

oknation 

6. เกษตรสั่งคุมเข้มทุเรียนใต้ ป้องกันผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด 
เอาจริงฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ 

เกษตรก้าวหน้า 

โรคใบด่างมัน
สำปะหลัง 

7. เกษตร เร่งชดเชยทำลายใบด่างมันสำปะหลัง ส.ค. นี้ กรุงเทพธุรกิจ 
8. ย่อยข่าวเศรษฐกิจ อัด 1.3 พันล.คุมโรคมันสำปะหลัง มติชน 

แปลงใหญ่ 9. กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้มโครงการยกระดับแปลงใหญ่เข้าเป้า ทำแผนเสร็จ
แล้วเกือบ 100% สั่งเร่งดำเนินการจัดทำ MOU และโอนเงินให้เกษตรกร
ดำเนินการต่อไป 

Thailandplus 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ่ 10. เกษตรสตูล อุดหนุนงบเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ส่องใต้ 
ตลาดเกษตรกร 11. ก.เกษตรฯ ส่งเสริมให้ทุกจังหวัดจัด “ตลาดเกษตรกร” เพ่ิมช่องทางจำหน่าย

สินค้า 
สำนักข่าว 

กรมประชาสัมพันธ์ 
อ่ืน ๆ 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
กระท้อน 12. ทำกะท้อนทรงเครื่องขายออนไลน์ ข่าวสด 

 
 
 
 
 
 



 
 
เกษตรขับเร่งส่งเสริมปลูกสมุนไพรรับความต้องการเพิ่ม10%ต่อปี 
 

 

“เฉลิมชัย” สั่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรไทย ส่งเสริม พัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่ม
กันผลิตภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ หลังความต้องการมากขึ้น 

  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันแนวโน้มการ
บริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในไทย พบว่า ตั้งแต่ปี 2560 - 2563 มีอัตราการเติบโตประมาณ 10% 
ต่อปี  ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพ
กันมากข้ึน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่  ซึ่งพบว่ามูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 
10.3% ภายหลังประกาศใช้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 - 64 ซึ่ง
เป็นอัตราการเติบโตมากกว่าจีน ที่เติบโตเฉลี่ย 5.06% ญี่ปุ่น 0.85% และเกาหลีใต้ 5.43% ขณะที่ในตลาดโลก
พบว่ามีมูลค่าการบริโภคสมุนไพรมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเช่นกัน 

  กระทรวงเกษตรฯเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดของพืชสมุนไพรที่มีทิศทางการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
นับเป็นผลดีกับเกษตรกร จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรไทย และพืชทางเลือกอ่ืน ๆ โดยเน้นให้
เกิดความเชื่อมโยงในการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใช้หลักการ 
“ตลาดนําการผลิต” ที่เน้นผลิตพืชที่มีศักยภาพ มีความต้องการของตลาด และที่สำคัญสอดล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและทรัพยากรของประเทศ 

  นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรไทย เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และตั้งคณะอนุกรรมการวัตถุดิบสมุนไพร คณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาผลิตผลสมุนไพรที่มีศักยภาพ มา
ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพร (Land Suitability) ที่
สำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาด จำนวน 24 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน ไพล บัวบก กระชายดำ ฟ้าทะลายโจร 
กระชายเหลือง กระวาน ข่า ขิง คำฝอย ตะไคร้ บุก พริกไทย และว่านชักมดลูก กระเจี๊ยบแดง เก๊กฮวย ดีปลี 
บอระเพ็ด พญายอ เพชรสังฆาต มะระข้ีนก มะลิ  มะแว้งเครือ มะแว้งต้น 

        “จากการที่ได้เปิดให้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรมาขึ้นทะเบียน พบว่า เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนรวม 
2,866 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบหมายให้กรม
ส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มกันผลิตภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแปลง
ใหญ่ ซึ่งปัจจุบันสามารถจัดตั้งเกษตรแปลงใหญ่สมุนไพรได้ถึง 34 แปลง ใน 21 จังหวัด เกษตรกรสมาชิก 
1,531 ราย คิดเป็นพ้ืนที่ 5,500 ไร่ และเพ่ือยกระดับการผลิต ในปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรได้เสนอขอ
งบประมาณจัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าพืชสมุนไพร เพ่ือขยายกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 77 จังหวัดด้วย" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“เฉลิมชัย” สั่งเดินหน้าส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร รองรับการขยายตัวของตลาด  ตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มกันผลิตภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 

 

  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันแนวโน้มการ
บริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในไทย พบว่า ตั้งแต่ปี 2560 – 2563 มีอัตราการเติบโตประมาณ 10% 
ต่อปี ขณะที่พ้ืนที่ปลูกสมุนไพร มีจำนวนเพ่ิมขึ้น โดยมีปัจจัยมาจากความต้องการของตลาด และนโยบายการ
ส่งเสริมทั้งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข ที่มีนโยบาย
ส่งเสริมให้โรงพยาบาลของรัฐนําสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคควบคู่กับการใช้ยาแผนปัจจุบัน เป็นต้น และ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลทําให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพกันมาก
ขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้หันมาให้ความสนใจในการบริโภคสมุนไพร ซึ่งพบว่ามูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ภายในประเทศ มีอัตรการเติบโตเฉลี่ย 10.3% ภายหลังประกาศใช้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒน า
สมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 – 64 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตมากกว่าจีน ที่เติบโตเฉลี่ย 5.06% ญี่ปุ่น 
0.85% และเกาหลีใต้ 5.43% ขณะที่ในตลาดโลกพบว่ามีมูลค่าการบริโภคสมุนไพรมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
เช่นกัน 

  ทั้งนี้จากการศึกษายังพบว่าปัจจุบันสมุนไพรไทยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์หลากหลายทั้งในการประกอบ
อาหารเป็นยารักษาโรค อาหารเสริมดูแลสุขภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ปัจจุบันความต้องการใช้
สมุนไพรเพ่ิมขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากมูลค่าการบริโภควัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 



ภายในประเทศที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม 43,100 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 52,100 ล้านบาท ในปี 2462 ซึ่งเกิดจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ และมุ่งเน้นใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมากขึ้นทำให้เกิดแรงหนุนเรื่อง
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้านสุขภาพ รวมถึงโครงสร้างประชากรและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งเรื่องสั งคมผู้สูงอายุ 
และกระแสค่านิยมการบริโภคอาหารปลอดภัย  มากข้ึนด้วย 

  กระทรวงเกษตรฯ จึงเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดของพืชสมุนไพรที่มีทิศทางการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งนับเป็นผลดีกับเกษตรกร จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรไทย และพืชทางเลือกอ่ืน ๆ โดยเน้น
ให้เกิดความเชื่อมโยงในการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใช้หลักการ 
“ตลาดนําการผลิต” ที่เน้นผลิตพืชที่มีศักยภาพ มีความต้องการของตลาด และที่สำคัญสอดล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและทรัพยากรของประเทศ 

ขณะที่นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า กระทรวงเกษตร
ฯ ได้มีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรไทย เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการวัตถุดิบสมุนไพร และคณะทํางานขับเคลื่อนพัฒนา
ผลิตผลสมุนไพรที่มีศักยภาพ มาขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้
จัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพร (Land Suitability) ที่สำคัญ และเป็นที่ต้องการ
ของตลาด จำนวน 24 ชนิด ได้แก่ ขม้ินชัน ไพล บัวบก กระชายดำ ฟ้าทะลายโจร กระชายเหลือง กระวาน ข่า 
ขิง คำฝอย ตะไคร้ บุก พริกไทย และว่านชักมดลูก กระเจี๊ยบแดง เก๊กฮวย ดีปลี บอระเพ็ด พญายอ 
เพชรสังฆาต มะระข้ีนก มะลิ  มะแว้งเครือ มะแว้งต้น 

  ทั้งนี้จากการที่ได้เปิดให้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรมาขึ้นทะเบียน พบว่า เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนรวม 
2,866 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบหมายให้กรม
ส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มกันผลิตภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแปลง
ใหญ่ ซึ่งปัจจุบันสามารถจัดตั้งเกษตรแปลงใหญ่สมุนไพรได้ถึง 34 แปลง ใน 21 จังหวัด เกษตรกรสมาชิก 
1,531 ราย คิดเป็นพ้ืนที่ 5,500 ไร่ และเพ่ือยกระดับการผลิต ในปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรได้เสนอขอ
งบประมาณจัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าพืชสมุนไพร เพ่ือขยายกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทัง้ 77 จังหวัดด้วย 

 

 

 



 

รมว.เกษตรฯ ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรรับแนวโน้มตลาดโตปีละ 10% 

 

  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แนวโน้มการบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรตั้งแต่ปี 2560-2563 มีอัตราการเติบโตประมาณ 10% ต่อปี ขณะที่พ้ืนที่ปลูกสมุนไพรมีจำนวนเพ่ิมข้ึน
เช่นกัน โดยมีปัจจัยมาจากความต้องการของตลาด และนโยบายการส่ งเสริมทั้งของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมให้โรงพยาบาลของรัฐนำ
สมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคควบคู่กับการใช้ยาแผนปัจจุบัน เป็นต้น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ส่งผลทำให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้หันมาให้
ความสนใจในการบริโภคสมุนไพร 

  “มูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10.3% หลังประกาศใช้แผน
แม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-64 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตมากกว่าจีนที่
เติบโตเฉลี่ย 5.06% ญี่ปุ่น 0.85% และเกาหลีใต้ 5.43% ขณะที่ในตลาดโลกพบว่ามีมูลค่าการบริโภคสมุนไพร
มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเช่นกัน” นายเฉลิมชัย กล่าว 

  อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดของพืชสมุนไพรที่มีทิศทางการ
ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งนับเป็นผลดีกับเกษตรกร จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรไทย และพืช
ทางเลือกอ่ืนๆ โดยเน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง โดยใช้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” ที่เน้นผลิตพืชที่มีศักยภาพ มีความต้องการของตลาด และที่



สำคัญสอดล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและ
ทรัพยากรของประเทศ 

  ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการ
ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรไทย เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการวัตถุดิบสมุนไพร และคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาผลิตผลสมุนไพรที่
มีศักยภาพ มาขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพร (Land Suitability) ที่
สำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาด จำนวน 24 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน ไพล บัวบก กระชายดำ ฟ้าทะลายโจร 
กระชายเหลือง กระวาน ข่า ขิง คำฝอย ตะไคร้ บุก พริกไทย และว่านชักมดลูก กระเจี๊ยบแดง เก๊กฮวย ดีปลี 
บอระเพ็ด พญายอ เพชรสังฆาต มะระข้ีนก มะลิ มะแว้งเครือ มะแว้งต้น 

“จากที่ได้เปิดให้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรมาขึ้นทะเบียน พบว่า เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนรวม 2,866 
ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริม
การเกษตรดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มกันผลิตภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่ง
ปัจจุบันสามารถจัดตั้งเกษตรแปลงใหญ่สมุนไพรได้ถึง 34 แปลง ใน 21 จังหวัด เกษตรกรสมาชิก 1,531 ราย 
คิดเป็นพ้ืนที่ 5,500 ไร่ และเพ่ือยกระดับการผลิต ในปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรได้เสนอของบประมาณ
จัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าพืชสมุนไพร เพื่อขยายกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้ง 77 จังหวัดด้วย” นายทองเปลว กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งส่งเสริมพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มกันผลิต ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตร
แปลงใหญ่ ตอบโจทย์ตลาดสมุนไพร 

 

  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันแนวโน้มการ
บริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในไทย พบว่า ตั้งแต่ปี 2560 - 2563 มีอัตราการเติบโตประมาณ 10% 
ต่อปี ขณะที่พ้ืนที่ปลูกสมุนไพร มีจำนวนเพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยมีปัจจัยมาจากความต้องการของตลาดและ
นโยบายการส่งเสริมทั้งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข 
ที่มีนโยบายส่งเสริมให้โรงพยาบาลของรัฐนําสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคควบคู่กับการใช้ยาแผนปัจจุบัน เป็น
ต้น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลทําให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพ
กันมากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้หันมาให้ความสนใจในการบริโภคสมุนไพร ซึ่งพบว่ามูลค่าของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรภายในประเทศ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10.3% ภายหลังประกาศใช้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการ
พัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 - 64 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตมากกว่าจีน ที่เติบโตเฉลี่ย 5.06% ญี่ปุ่น 
0.85% และเกาหลีใต้ 5.43%  

  ขณะที่ในตลาดโลกพบว่ามีมูลค่าการบริโภคสมุนไพรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกัน จึงมีนโยบายขับเคลื่อน
การพัฒนาพืชสมุนไพรไทยและพืชทางเลือกอ่ืนๆ โดยเน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในการพัฒนาตลอดห่วงโซ่
อุปทานตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง โดยใช้หลักการ “ตลาดนําการผลิต” ที่เน้นผลิตพืชที่มีศักยภาพ 
มีความต้องการของตลาด 

 



  ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรไทย มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาการผลิตผลสมุนไพรที่มีศักยภาพ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะที่พบว่าหลังจากเปิดให้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรมาขึ้นทะเบียน มี
เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนรวม 2,866 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริม
การเกษตรดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มกันผลิตภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่ง
ปัจจุบันมีเกษตรแปลงใหญ่สมุนไพรถึง 34 แปลง ใน 21 จังหวัด ขณะเดียวกันจะยกระดับการผลิตในปี 2565 
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เสนอของบประมาณจัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าพืช
สมุนไพร เพ่ือขยายกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการเกษตรจังหวัดภาคใต้ที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญ ตั้งชุดเฉพาะกิจสกัดกั้น
ทุเรียนอ่อนในจังหวัด ย้ำใช้บทลงโทษทางกฎหมาย เพื่อไม่ให้มีการจำหน่ายทุเรียนอ่อนเด็ดขาด 

  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 
2564 จะเป็นช่วงที่ทุเรียนภาคใต้ให้ผลผลิตออกสู่ตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้สั่งคุมเข้มเรื่องคุณภาพ
มาตรฐานของทุเรียนใต้ ไม่ให้มีการจำหน่ายทุเรียนอ่อนโดยเด็ดขาด เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนอาจเร่งตัด
ทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดในช่วงต้นฤดูกาลเพ่ือหวังทำกำไร ส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนทั้งในและต่างประเทศ 
เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อทุเรียนภาคใต้และทุเรียนไทยในสายตาผู้บริโภค และอาจส่งผลทำให้เกษตรกรได้รับ
ความเดือดร้อนเมื่อถูกกดราคาจากผู้รับซื้อ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้จึงต้องตั้งชุดเฉพาะกิจเพ่ือ
ช่วยกันสกัดก้ันทุเรียนอ่อนในจังหวัด 

 

 ตามแนวการบริหารจัดการผลไม้ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างมีข้อกำหนด และเงื่อนไขท่ีเพ่ิม
มากขึ้น ทั้งจากสถานการณ์ของโควิด - 19 รวมไปถึงการแข่งขันทางการตลาดจากนานาประเทศ ทำให้
ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย อีกทั้งจะช่วยป้องกันปัญหาทางด้าน
ราคาผลผลิตตกต่ำและด้อยคุณภาพอีกด้วย 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า 
สำหรับคาดการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้ปีนี้ จะมีไม่ต่ำกว่า 5.9 แสนตัน จากพ้ืนที่ให้ผลผลิตแล้ว 465,646ไร่ 
จากพ้ืนที่ปลูกท้ังหมด 630,604 ไร่ สำหรับราคาจำหน่ายคาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2563 โดยราคาขายส่งอยู่ที่
กิโลกรัมละ 100 - 120 บาท หากเป็นทุเรียน Premium หรือขายในตลาดออนไลน์ ราคาจะสูงกว่านี้ ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของทุเรียน ซึ่งประเทศจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลัก มีปริมาณความต้องการมาก คาดว่าจะมีเม็ดเงิน
หมุนเวียนราว 5 หมื่นล้านบาท 

สำหรับผลผลิตทุเรียนในภาคใต้เกือบร้อยละ 60 เป็นผลผลิตจากจังหวัดชุมพร ประกอบกับล้งส่วน
ใหญ่ก็ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจฯ ดังกล่าวแล้วภายใต้การกำกับ



ของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้กำหนดแนวทางในการควบคุมป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด 
และสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่าง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาครัฐ 

ทั้งนี้ดังนี้ 1) เก็บเก่ียวผลผลิตตามมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ 2) มาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่าย
ทุเรียนด้อยคุณภาพ 3) การกำหนดวันเก็บเก่ียวผลผลิตทุเรียนจังหวัดชุมพร 4) จัดทำฐานข้อมูลจำหน่ายทุเรียน
แผงริมทาง มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรดำเนินการ 5) จัดทำฐานข้อมูลโรงคัดแยกบรรจุที่
ได้รับมาตรฐาน GMP6) มาตรการลงโทษ (ล้ง) ที่รับซื้อทุเรียนด้อยคุณภาพ ตักเตือน ยึดใบอนุญาต มอบหมาย
ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชุมพรดำเนินการ 7) กำหนดมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ 8) บทลงโทษผู้
ซื้อขายทุเรียนอ่อน 9) จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการวิเคราะห์ทุเรียนคุณภาพและสนับสนุนเครื่องมือในการ
ตรวจสอบ10) เกษตรกรต้องมีการบันทึกข้อมูลการผลิตและแจ้งวันดอกทุเรียนบานและคาดคะเนวันเก็บเก่ียว
ผลผลิต โดยให้แจ้งข้อมูลที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เน้นขับเคลื่อนชุด
ปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับหมู่บ้าน โดย อกม.จะมีหน้าที่รายงานสถานการณ์ทุเรียนในหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้าน
ทราบ และแจ้งมายังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบล และก่อนตัดจะต้องแจ้งให้ชุดปฏิบัติการ
ทราบก่อน หากมีทุเรียนอ่อนออกจากตำบลชุดปฏิบัติการในพื้นที่ต้องรับผิดชอบเบื้องต้นและรายงานให้ 
อำเภอ จังหวัดทราบทันที เพ่ือสกัดไม่ให้ออกไปสู่ตลาด 

  ทั้งนี้ หากพบเห็นการซื้อขายทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพ สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานี
ตำรวจในพื้นที่ หรือศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัด ซึ่งจะมีบทลงโทษทางกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซ้ือหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ 
หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ 

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด 
สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอ่ืน อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือ
ผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความท่ีรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

 

 

 

 



 

     เกษตรสั่งคุมเข้มทุเรียนใต้ ป้องกันผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด 
เอาจริงฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการเกษตรจังหวัดภาคใต้ที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญ ตั้งชุดเฉพาะกิจสกัดกั้น

ทุเรียนอ่อนในจังหวัด ย้ำใช้บทลงโทษทางกฎหมาย เพื่อไม่ให้มีการจำหน่ายทุเรียนอ่อนเด็ดขาด 
      คุณเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 
2564 จะเป็นช่วงที่ทุเรียนภาคใต้ให้ผลผลิตออกสู่ตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้สั่งคุมเข้มเรื่องคุณภาพ
มาตรฐานของทุเรียนใต้ ไม่ให้มีการจำหน่ายทุเรียนอ่อนโดยเด็ดขาด เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนอาจเร่งตัด
ทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดในช่วงต้นฤดูกาลเพ่ือหวังทำกำไร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนทั้งในและ
ต่างประเทศ เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อทุเรียนภาคใต้และทุเรียนไทยในสายตาผู้บริโภค และอาจส่งผลทำให้
เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเมื่อถูกกดราคาจากผู้รับซื้อ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้จึงตั้งชุด
เฉพาะกิจเพ่ือช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัด ตามแนวการบริหารจัดการผลไม้ ภายใต้สภาวะการแข่งขัน
ที่ค่อนข้างมีข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งจากสถานการณ์โควิด -19 รวมไปถึงการแข่งขันทาง
การตลาดจากนานาประเทศ ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย อีก
ทั้งจะช่วยป้องกันปัญหาทางด้านราคาผลผลิตตกต่ำและด้อยคุณภาพอีกด้วย 

  ด้าน คุณสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
กล่าวว่า สำหรับคาดการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้ปีนี้จะมีไม่ต่ำกว่า 5.9 แสนตัน จากพ้ืนที่ให้ผลผลิตแล้ว 



465,646 ไร่ จากพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 630,604 ไร่ สำหรับราคาจำหน่ายคาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2563 โดยราคา
ขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 100-120 บาท หากเป็นทุเรียน Premium หรือขายในตลาดออนไลน์ ราคาจะสูงกว่านี้ 
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของทุเรียน ซึ่งประเทศจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลัก มีปริมาณความต้องการมาก คาดว่าจะมี
เม็ดเงินหมุนเวียนราว 5 หมื่นล้านบาท 

สำหรับผลผลิตทุเรียนในภาคใต้เกือบร้อยละ 60 เป็นผลผลิตจากจังหวัดชุมพร ประกอบกับล้งส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่
ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจฯ ดังกล่าวแล้วภายใต้การกำกับของผู้ว่า
ราชการจังหวัด โดยได้กำหนดแนวทางในการควบคุมป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด และ
สร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาครัฐ ดังนี้ 

1️⃣    เก็บเก่ียวผลผลิตตามมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ 
2️⃣    มาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ 
3️⃣    การกำหนดวันเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนจังหวัดชุมพร 
4️⃣    จัดทำฐานข้อมูลจำหน่ายทุเรียนแผงริมทาง มอบหมายให้สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดชุมพรดำเนินการ 
5️⃣    จัดทำฐานข้อมูลโรงคัดแยกบรรจุที่ได้รับมาตรฐาน GMP 
6️⃣    มาตรการลงโทษ (ล้ง) ที่รับซื้อทุเรียนด้อยคุณภาพ ตักเตือน ยึดใบอนุญาต มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรจังหวัดชุมพรดำเนินการ 
7️⃣    กำหนดมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ 
8️⃣    บทลงโทษผู้ซื้อขายทุเรียนอ่อน 
9️⃣    จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการวิเคราะห์ทุเรียนคุณภาพและสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจสอ
     เกษตรกรต้องมีการบันทึกข้อมูลการผลิตและแจ้งวันดอกทุเรียนบานและคาดคะเนวันเก็บเก่ียวผลผลิต 
โดยให้แจ้งข้อมูลที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เน้นขับเคลื่อนชุดปฏิบัติการ
เฉพาะกิจระดับหมู่บ้าน โดย อกม.จะมีหน้าที่รายงานสถานการณ์ทุเรียนในหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ และแจ้ง
มายังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบล และก่อนตัดจะต้องแจ้งให้ชุดปฏิบัติการทราบก่อน หาก
มีทุเรียนอ่อนออกจากตำบลชุดปฏิบัติการในพ้ืนที่ต้องรับผิดชอบเบื้องต้น และรายงานให้อำเภอ จังหวัดทราบ
ทันที เพ่ือสกัดไม่ให้ออกไปสู่ตลาด 
❌ ทั้งนี้ หากพบเห็นการซื้อขายทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพ สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจใน
พ้ืนที่ หรือศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัด ซึ่งจะมีบทลงโทษทางกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่ง
ของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ 
คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น 
โฆษณาหรือใช้ฉลากท่ีมีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
เช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

  



 

เกษตร เร่งชดเชยทำลายใบด่างมันสำปะหลัง ส.ค. นี้ 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งแผนกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง 4 แสนไร่ 1.3 พันล้าน ชดเชยทำลายให้แล้ว
เสร็จในเดือน ส.ค.นี้พร้อม ส่งเสริมใช้ท่อนพันธุ์สะอาด 

  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตร
ได้เร่งดำเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพ้ืนที่ 4 แสนไร่ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่เห็นชอบงบดำเนินการ 1.3 พันล้านบาท โดยจะสร้างการรับรู้และชี้แจงโครงการ
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเป้าหมาย สำรวจชี้เป้าพ้ืนที่ระบาด ควบคู่ไปกับ รับสมัครแปลงพันธุ์
สะอาด 

ทำลายต้นเป็นโรคและชดเชยค่าทำลายให้เกษตรกร สนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและโอน
เงินค่าท่อนพันธุ์ให้เกษตรกรเจ้าของแปลงพันธุ์สะอาดที่เข้าร่วมโครงการ ติดตามประเมินผล และดำเนิน
โครงการควบคู่กับการใช้มาตรการทางกฎหมาย พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 

  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง
แบบครอบคลุมพ้ืนที่ ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้เกษตรกรทำลายต้นที่เป็นโรคให้หมดสิ้นทุกพ้ืนที่ 
เพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรค และปรับมาใช้พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรค 



  ในส่วนของการจัดการต้นมันสำปะหลังขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดที่มี
พ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลังทุกจังหวัด กำชับคณะทำงานระดับตำบลลงพ้ืนที่สำรวจ ชี้เป้าพ้ืนที่ระบาดของโรคใบ
ด่างมันสำปะหลัง ดำเนินการบันทึกข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลและสิทธิ์ของเกษตรกร ควบคู่ไปกับการรับ
สมัครแปลงพันธุ์สะอาดให้แล้วเสร็จภายเดือนก.ค. 2564 

ทั้งนี้ การชดเชยการทำลาย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทำลายต้นที่เป็นโรค และพักแปลงให้
แล้วเสร็จ ภายในเดือน ส.ค. 2564 หลังจากนั้น คณะทำงานระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด จะดำเนินการ
ตรวจสอบผลการทำลายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ก่อนจะส่งผลการตรวจสอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ทราบและตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์อีกครั้งก่อนส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. เพ่ือโอนเงินชดเชยค่า
ทำลายให้เกษตรกร 

สำหรับในส่วนของการสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่จะต้อง
ทำลายต้นเป็นโรคต้องแจ้งความประสงค์ขอรับท่อนพันธุ์มันสะอาด เพ่ือให้ทราบจำนวนท่อนพันธุ์สะอาดที่
ต้องการ และคณะทำงานระดับตำบลจะจับคู่แปลงพันธุ์สะอาดที่ผ่านการประเมิน กับเกษตรกรผู้ขอรับท่อน
พันธุ์ที่ทำลายต้นเป็นโรคและพักแปลงตามหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อเกษตรกรจะได้รับท่อนพันธุ์สะอาดแล้ว 
คณะทำงานระดับตำบลจะตรวจสอบและรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพ่ือแจ้ง ธ.ก.ส. โอน เงินให้
เกษตรกรเจ้าของแปลงพันธุ์สะอาดต่อไป 

“ขณะนี้ได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลังทุกจังหวัด ทำความเข้าใจและเชิญชวน
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 2 ประเภท คือ เกษตรกรผู้ขอรับความช่วยเหลือ และ เกษตรกรผู้ผลิตแปลงพันธุ์
สะอาด เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้เกิดการจับคู่แปลงพันธุ์สะอาดกับเกษตรกรผู้ขอรับท่อนพันธุ์ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ซึ่งจะเกิดความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ปลูกที่มีความใกล้เคียงกัน และร่นระยะเวลาการขนส่ง รวมทั้งจะได้
เกษตรกรผู้ผลิตแปลงพันธุ์สะอาดเป็นผู้นำ ในการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ขอรับความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี 
สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในชุมชน” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้มโครงการยกระดับแปลงใหญ่เข้าเป้า ทำแผนเสร็จแล้วเกือบ 100% สั่งเร่ง
ดำเนินการจัดทำ MOU และโอนเงินให้เกษตรกรดำเนินการต่อไป 

 

  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันการดำเนินงานของ
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดมีความก้าวหน้ามาก โดยเฉพาะในส่วนที่
กรมส่งเสริมการเกษตรดูแล ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 พบว่า มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดำเนินการจัดทำ
แผนการใช้จ่ายแล้วรวม 1,044 แปลง คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัด 436 แปลง คิดเป็นร้อยละ 42 ของแปลงที่ทำแผนการใช้จ่าย 
ดำเนินการจัดทำ MOU กับสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้ว 193 แปลง และโอนเงินใหักับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว 73 
กลุ่ม วงเงินงบประมาณกว่า 2,777 ล้านบาท 

การดำเนินการส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน ระหว่าง
สำนักงานเกษตรจังหวัดและผู้แทนกลุ่มแปลงใหญ่ หลังจากนั้นจะเป็นการแจ้งทางธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อให้กลุ่มแปลงใหญ่สามารถดำเนินการ
ตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติไว้ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งลงพ้ืนที่ไป
ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินงานโครงการฯ ให้ประธานกลุ่มแปลงใหญ่
ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับติดตาม กำกับการดำเนินงานโครงการฯ ตลอดช่วงเวลาดำเนินการโครงการ 



และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
ระดับกระทรวงทราบ 

  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากสำนักงาน
เกษตรจังหวัดหลายแห่ง อาทิ นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการ
ขอรับการสนับสนุนกับประธานกลุ่มเแปลงใหญ่ ชนิดสินค้าพืชอ่ืน ในพ้ืนที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแล้ ว รวม
งบประมาณกว่า 39 ล้านบาท 

  ด้านนางปัทมา นามวงษ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน
โครงการฯ รอบที่ 2 กับประธานกลุ่มแปลงใหญ่ อีกจำนวน 16 แปลง งบประมาณกว่า 37.6 ล้านบาท และ
นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการฯ กับ
กลุ่มแปลงใหญ่พืชทั่วไปในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผัก มันสำปะหลัง 
และอ้อย รวมวงเงินกว่า 8.7 ล้านบาท เพ่ือให้กลุ่มนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ต่อไป 

  รวมทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีได้จัดการประชุมชี้แจงเรื่่องการวางแผนการดำเนินงาน การ
จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุ และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีนายสมนึก คงชู เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน และมีกลุ่มบุคคล
เป้าหมาย ประกอบด้วยเกษตรอำเภอ ประธานแปลงใหญ่ ผู้แทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทำบัญชี และ
ธุรการอำเภอ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง 

  อนึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิตให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพ และมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 



 

เกษตรสตูล อุดหนุนงบเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ 

 

  สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล โดยนายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสตูล จัดพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) รับเงินอุดหนุน ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้สนับสนุนงบประมาณ) กับกลุ่มเกษตรกร
แปลงใหญ่ (ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ) ภายใต้โครงการ  “ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด”  ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (เมื่อ 4 มิ.ย.2564) ที่
ผ่านมา 

          โครงการ “ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”  เป็นโครงการที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019  เพ่ือให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพ
มาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม และเชื่อมโยงตลาด และสร้างโอกาสในการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและ
ผลตอบแทนจากการผลิต การลดต้นทุนการผลิต รายได้เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืน   

         โดยวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่ม
เกษตรกร   โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการยกระดับการผลิตสินค้ าที่มี
คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยาที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 



           กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่อยู่ภายใต้ค วาม
รับผิดชอบ ขอรับเงินอุดหนุนจากโครงการดังกล่าว จำนวน 2 แปลง ประกอบด้วย กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 
ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล และกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,998,650 บาท 

           ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีสมาชิกทั้งหมด 38 ราย ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ ในด้านการผลิต กิจกรรมการบริหารจัดการสวนปาล์ม เป็นการจัดซื้อ รถแทรกเตอร์
พร้อมอุปกรณ์พ่วง เครื่องสับย่อยละเอียดเอนกประสงค์ เครื่องพ่นแรงดันสูง เครื่องสับทางปาล์ม เครื่องพ่นปุ๋ย
สะพายหลัง เป็นต้น 

          ในส่วนของกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีสมาชิกทั้งหมด 38 ราย 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในด้านการผลิต กิจกรรม สร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ในสวนมะพร้าว เป็นการ
การจัดซื้อ ท่อนพันธุ์ขมิ้น เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เมล็ดพันธุ์ฟักทอง แตงกวา ฟักเขียว เครื่องสับเปลือก
มะพร้าว ทะลายปาล์มหมัก เครื่องเย็บกระสอบ เครื่องแยกขุยมะพร้าว เป็นต้น และกิจกรรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เป็นการการจัดซื้อ ในส่วนของอุปกรณ์การแปรรูป ได้แก่ สว่านแท่น เครื่องเลื่อยตัด
เหล็ก เครื่องเลื่อยจิกวอ แท่นตัดเหล็กไฟเบอร์ มอเตอร์หินเจียร ตู้เชื่อม เป็นต้น 

           โดยนายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสตูล ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็น
โครงการที่จะสนับสนุนสมาชิกแปลงใหญ่  ในการจัดหาปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์การเกษตร และ
ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ทั้งด้านการผลิต ด้านการพัฒนาคุณภาพและการตลาด ซึ่งสมาชิกสามารถจัดหาด้วยตนเองได้
ตามความจำเป็นและตามความต้องการของกลุ่ม  เพ่ือพัฒนาต่อยอดกิจกรรมในการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิม
ผลผลิต และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน 

          ทั้งนี้ได้ย้ำให้กลุ่มแปลงใหญ่มีการใช้งบประมาณที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ กลุ่มเกษตรกรมี
การนำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต สินค้าเกษตรกรมี
คุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรมี
ศักยภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร มีการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่
เกษตรสมัยใหม ่

 

 

 

 



 

ก.เกษตรฯ ส่งเสริมให้ทุกจังหวัดจัด “ตลาดเกษตรกร” เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้ทุกจังหวัดจัด “ตลาดเกษตรกร” เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและ
ให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้าที่ได้มาตรฐานปลอดภัย 

  นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมให้มีการจัด “ตลาดเกษตรกร” ขึ้นทุกจังหวัด พร้อมมีผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการ
ของตลาด ทั้งเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีสมาชิกตลาดเกษตรกรแล้วทั้งหมด 36 ร้านค้า พร้อมกันนี้ ได้จัด 
“ตลาดเกษตรกร” เป็นประจำทุกวันอังคาร ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา
พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 15.00 – 20.00 น. พบว่า ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวทำให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายสินค้า และมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคได้เลือกซื้อ
สินค้าที่ปลอดภัย สดใหม่ มีคุณภาพส่งจากฟาร์มโดยตรง ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ www.ตลาดเกษตรกร
อ อ น ไล น์ .com ห รื อ เพ จ  Facebook : https://www.facebook.com/ต ล า ด เก ษ ต ร ก ร -จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 



 


