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กรมส่งเสรมิการเกษตร สั่งการเกษตรจังหวัดภาคใต้ที่เป็นแหล่งผลติทุเรียนสำคัญ ตั้งชุดเฉพาะกิจสกดักั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัด ย้ำใช้บทลงโทษทาง
กฎหมาย เพื่อไม่ให้ มีการจำหน่ายทุเรียนอ่อนเดด็ขาด 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กลา่วว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564 จะเป็นช่วงที่ทุเรียนภาคใตใ้ห้ผลผลติออกสู่
ตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้สั่งคุมเขม้ เรื่องคณุภาพมาตรฐานของทุเรียนใต้ ไม่ให้มีการจำหน่ายทุเรียนอ่อน โดยเดด็ขาด เนื่องจากเกษตรกร
บางส่วนอาจเร่งตดัทุเรยีนอ่อน ออกสู่ตลาดในช่วงต้นฤดูกาลเพื่อหวังทำกำไร ซึ่งจะส่งผลกระทบ ต่อราคาทุเรียนท้ังในและต่างประเทศ เกิดภาพลักษณ์ที่
ไม่ดตี่อทุเรียนภาคใต้และทุเรียนไทย ในสายตาผู้บริโภค และอาจส่งผลทำให้เกษตรกรไดร้ับความเดือดร้อนเมื่อถูกกดราคาจากผู้รบัซื้อ สำนักงานเกษตร
จังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใต้จึงต้องตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อน ในจังหวัด ตามแนวการบรหิารจัดการผลไม้ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่
ค่อนข้างมีข้อกำหนด และ เง่ือนไขที่เพ่ิมมากข้ึน ทั้งจากสถานการณข์องโควิด-19 รวมไปถึงการแข่งขนัทางการตลาด จากนานาประเทศ ทำให้ผู้บริโภคมี
ความต้องการสินค้าได้คณุภาพมาตรฐานและความปลอดภัย อีกท้ังจะช่วยป้องกันปัญหาทางด้านราคาผลผลติตกตำ่และด้อยคณุภาพอกีด้วย 
ด้าน นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กลา่วว่า สำหรับ คาดการณ์ผลผลิตทเุรียนภาคใต้ปีนี้ 
จะมีไม่ต่ำกว่า 5.9 แสนตัน จากพืน้ท่ีให้ผลผลิตแล้ว 465,646 ไร่ จากพ้ืนท่ีปลูกทั้งหมด 630,604 ไร่ สำหรับราคาจำหน่ายคาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 
2563 โดยราคาขายส่ง อยู่ที่กิโลกรัมละ 100 - 120 บาท หากเปน็ทุเรียน Premium หรือขายในตลาดออนไลน์ ราคาจะสูงกว่านี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของทุเรียน ซึ่งประเทศจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลัก มีปรมิาณความตอ้งการมาก คาดว่าจะมีเม็ดเงินหมนุเวียนราว 5 หมื่นล้านบาท 
สำหรับผลผลิตทุเรียนในภาคใตเ้กอืบร้อยละ 60 เป็นผลผลิตจากจังหวัดชุมพร ประกอบกับ ล้งส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัด
ได้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจฯ ดังกล่าวแล้ว ภายใต้การกำกับของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้กำหนดแนวทางในการควบคุมป้องกันและ แก้ไขทุเรียนด้อยคณุภาพ
ออกสู่ตลาด และสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่าง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาครัฐ ดังนี้ 1) เก็บเกีย่วผลผลติตามมาตรฐานทุเรียนคณุภาพ 2) มาตรการ
ดำเนินคดี แกผู่้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ 3) การกำหนดวันเก็บเกี่ยวผลผลติทุเรยีนจังหวัดชุมพร 4) จัดทำฐานข้อมลูจำหน่ายทเุรียนแผงริมทาง 
มอบหมายใหส้ำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ดำเนินการ 5) จดัทำฐานข้อมูลโรงคัดแยกบรรจุที่ได้รับมาตรฐาน GMP 6) มาตรการลงโทษ (ล้ง) ท่ีรับซื้อ
ทุเรียนด้อยคณุภาพ ตักเตือน ยดึใบอนุญาต มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชุมพรดำเนินการ 7) กำหนดมาตรฐานทุเรียนคณุภาพ 8) 
บทลงโทษผู้ซื้อขายทุเรียนอ่อน 9) จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการวิเคราะห์ทุเรียนคุณภาพและสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจสอบ 10) เกษตรกรต้องมีการ
บันทึกข้อมูลการผลิตและแจ้งวันดอกทุเรียนบานและคาดคะเน วันเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยให้แจ้งข้อมูลที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้น 
(อกม.) เน้นขับเคลื่อนชุดปฏิบตัิการเฉพาะกิจระดับหมู่บ้าน โดย อกม. จะมีหน้าท่ีรายงานสถานการณท์ุเรียนในหมู่บ้านใหผู้้ใหญ่บ้านทราบ และแจ้งมายัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผูร้ับผิดชอบ ตำบล และก่อนตดัจะต้องแจ้งให้ชุดปฏิบัติการทราบก่อน หากมีทุเรียนอ่อนออกจากตำบล ชุดปฏิบัติการใน
พื้นที่ต้องรับผิดชอบเบื้องต้นและรายงานให้อำเภอ จังหวัด ทราบทันที เพื่อสกัดไม่ให้ออกไปสูต่ลาด 
ทั้งนี ้หากพบเห็นการซื้อขายทุเรยีนอ่อนด้อยคุณภาพ สามารถแจ้งความดำเนินคดี ได้ทีส่ถานีตำรวจในพื้นที่ หรือศูนย์ดำรงธรรมแตล่ะจังหวัด ซึ่งจะมี
บทลงโทษทางกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผูซ้ื้อหลงเช่ือ ในแหล่งกำเนิด สภาพ
คุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จน้ัน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือท้ังจำทั้งปรับ และ พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อใหเ้กิดความเข้าใจผดิในแหล่งกำเนิด สภาพ คณุภาพ ปริมาณ หรือ สาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากท่ีมีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไมเ่กิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือท้ังจำทั้งปรับ 
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เกษตรอยุธยา  สนองแนวพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการ
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีพัฒนาการทั้งร่างกาย และสติปัญญา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
ร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน นำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน ซ่ึงนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน
อาหารกลางวันแล้ว นักเรียนยังได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย เสริมสร้างโภชนาการที่ดี  ทั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการ
ด้านการเรียนรู ้มีความรู้ มีทักษะด้านการเกษตร และสามารถนำไปประกอบอาชีพ 

สำนกังานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการนำของนายไพฑูรย์  รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้
สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้กับโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ป ี2548 ด้วยการสนบัสนุนกิจกรรมด้านการเกษตร ท้ังด้านการปลูกพืช การเลี้ยงสตัว์ และการ
ประมง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงสาธารณสุข  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

สำหรับการดำเนินงานในปี 2564 นี ้ ได้สนบัสนุนการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ในกิจกรรมการ
เพาะเหด็นางฟ้าภูฐาน การปลูกพืชผักสวนครัวบนแปลงปลูกพื้นดิน การปลูกผักเลื้อยบนซุ้ม การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในโรงเรือน 
ซึ่งได้ดำเนินการกับกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรยีน มีวัตถุประสงคเ์พื่อให้นักเรียนมีแหล่งอาหารกลางวันเพียงพอ มีทักษะด้าน
การเกษตรจากการปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ไปขยายผลสู่ครัวเรอืนและชุมชน ลดรายจ่ายในครัวเรือน  ประกอบด้วย 

การอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและการแปรรูปถนอมอาหาร   สนับสนุนปัจจัยการผลติสำหรับทำแปลงผลิตพืช
ในโรงเรียน สนับสนุนปุ๋ยผักไฮโดรโปนิกส์  ปุ๋ยคอก (มูลวัวแห้ง) ดินปลูกผสมใบก้ามปู  ปุ๋ยอินทรยี์แบบผง  กากมะพร้าวสับ  และ
ถ้วยปลูก    จัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน เพื่อนำมาเป็นอาหารกลางวัน  โดยภาคเรยีนที่ 1  ปลูกตระกูลไม้เลื้อย  เช่น แตงกวา 
ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง  ส่วนภาคเรียนที ่2 ปลูกผักกินใบ  เช่น กวางตุ้งฮ่องเต้  คะน้า และผักกาดเขียวปล ี

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวเป็นการสนองแนวพระราชดำริ  งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดด้ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและตลอดไป 



 

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวดัสกลนคร กลา่วว่า ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมสง่เสริม
การเกษตร ได้รับรู้ถึงความเดอืดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
น่า 2019 จงึได้เกิดเป็นโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดนิและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ขึน้ โดยมุง่
สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิต ด้วยการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดนิ พร้อมท้ังพัฒนาศูนย์จดัการดินปุ๋ย
ชุมชน (ศดปช.) ที่มีศักยภาพ ให้สามารถดำเนินธุรกิจในการจัดหาปุ๋ยที่มีคณุภาพ เพื่อใช้ในชุมชน สร้างความ
เข้มแข็งและพึง่พาตนเองให้แก่เกษตรกร จังหวัดสกลนคร ได้ขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ใน
พื้นที่ 18 อำเภอ โดยจดัตั้งขึน้เพื่อเป็นศูนย์ให้ความรู้ดา้นดินและปุย๋ รวมถึงให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์
ดิน แก่สมาชกิและเกษตรกรในชุมชน และเพื่อเปน็การพฒันาต่อยอดศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนให้สามารถ
ดำเนินงานในรูปแบบธุรกิจชมุชน 

        เกษตรจังหวัดสกลนคร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความมุ่งมั่นของเกษตรกรกลุ่มหนึ่ง ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรดินในพื้นที่ ที่มีอยูอ่ย่างจำกดั ให้คงความอุดมสมบูรณ์ โดยเลง็เห็นถงึความสำคัญของการใช้ปุ๋ยอยา่ง
ถูกต้อง มีปริมาณที่พอเพยีงกบัความต้องการของพืช สำนกังานเกษตรจังหวดัสกลนคร ร่วมกับ สำนักงาน
เกษตรอำเภอบ้านม่วง จึงมุง่ผลักดนัให้ศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จงัหวัด
สกลนคร เป็นต้นแบบในการต่อยอด โดยการดำเนินธุรกจิบริการดินและปุย๋เพื่อชุมชน ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน
ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านมว่ง จงัหวัดสกลนคร ได้มุง่เนน้ให้บริการแก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน สมาชิกแปลงใหญ่ สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร และเกษตรกร
ทั่วไป โดยสามารถส่งเสริมใหใ้ช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน กับพืชหลากหลายชนิด ได้แก ่ขา้ว ข้าวโพดเลีย้ง
สัตว ์มันสำปะหลงั อ้อย ไมผ้ล พืชผักยางพารา และปาล์มน้ำมัน เพื่อขยายผลการเกษตรท่ีแม่นยำ เพิ่ม
ประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ และมีความยั่งยนืต่อไป 
 



 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 14.30 น ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นายธีระศักดิ์ ยมสวสัดิ์ เกษตรจังหวัด
ชุมพร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้จัดทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมยัใหม่ และเช่ือมโยงตลาด 
ภายใต้แผนงานหรือโครงการ ท่ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3) เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบรหิารจดัการแปลงใหญ่  โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดดา้น
คุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมลูค่าเพิ่ม และเช่ือมโยงการตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคณุภาพผลผลิตและผลตอบแทนจาก
การผลิตการลดต้นทุนการผลติ รายได้เพิม่ขึ้น อย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 
นายธีระศักดิ์ ยมสวสัดิ์ กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
โครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด จากการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลง
ใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเช่ือมโยงตลาดระดับจังหวดั จังหวัดชุมพร ผ่านการพิจารณาอนุมตัิ จำนวน 12 โครงการ และ
พิจารณารับรองจากมติเวียน เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 
เพิ่มอีก 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ ประกอบด้วย แปลงใหญ่ทุเรียน7 แปลง แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 4 แปลง แปลงใหญ่
มังคุด 2 แปลง และแปลงใหญ่มะพร้าว 1 แปลง รวมงบประมาณ 41,368,598 บาท 
จากวงเงินท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 41,677,900 บาทและได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ขอรับเงินอุดหนุน
โครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาดวันท่ี 10 – 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดชุมพร 
นางประเทือง สุขปัน หัวหน้ากลุม่ส่งเสริมและพัฒนาการผลติ กล่าวเพิ่มเตมิว่า แปลงใหญ่ 
ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเช่ือมโยงตลาดต้องมีคณุสมบัติ ดังนี้ 1) ต้องเป็นแปลงใหญ่
ทีผ่่านการรบัรองและอยู่ในระบบ Co-farm ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
2) ต้องจดทะเบยีนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนติิบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3) ขอรบั 
การสนับสนุนงบประมาณไมเ่กินวงเงินเดิมที่เคยเสนอขอความต้องการและไดร้ับการอนุมัติจากคณะรฐัมนตรี และ 4) ต้องดำเนิน
กิจกรรมทีไ่ม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวตัถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. 
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยยีวยา 
และฟื้นฟูเศรษฐกจิและสังคมทีไ่ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 รวมทั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

ชุมพร –  เกษตรชุมพร ลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุน โครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด 

วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 14.30 น ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นายธีระศักดิ์ ยมสวสัดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไดจ้ัดทำโครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมยัใหม่ และเช่ือมโยงตลาด ภายใต้แผนงานหรือโครงการ ที่มี
วัตถุประสงค์ เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุม่ที่ 3) 
เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมทีม่ีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศกัยภาพความเขม้แข็งในการบริหารจัดการ
แปลงใหญ่  โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดดา้นคุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมลูค่าเพิม่ และเชื่อมโยงการตลาด และสรา้งโอกาส
ในการเพิ่มคณุภาพผลผลติและผลตอบแทนจากการผลิตการลดต้นทุนการผลิต รายได้เพิ่มขึ้น อย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2563 

นายธีระศักดิ์ ยมสวสัดิ์ กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองอนุมัติ
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
โครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด จากการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญด่้วย
เกษตรสมัยใหม่ และเช่ือมโยงตลาดระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ผ่านการพิจารณาอนุมัติ จำนวน 12 โครงการ และพิจารณารับรองจากมติเวียน 
เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 
เพิ่มอีก 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ ประกอบด้วย แปลงใหญ่ทุเรียน7 แปลง แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 4 แปลง แปลงใหญม่ังคดุ 2 แปลง 
และแปลงใหญ่มะพร้าว 1 แปลง รวมงบประมาณ 41,368,598 บาท 
จากวงเงินท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 41,677,900 บาทและได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ขอรับเงินอุดหนุนโครงการ
ยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมยัใหม่และเชื่อมโยงตลาดวันท่ี 10 – 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 

นางประเทือง สุขปัน หัวหน้ากลุม่ส่งเสริมและพัฒนาการผลติ กล่าวเพิ่มเตมิว่า แปลงใหญ่ 
ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเช่ือมโยงตลาดต้องมีคณุสมบัติ ดังนี้ 1) ต้องเป็นแปลงใหญ่ทีผ่่านการ
รับรองและอยู่ในระบบ Co-farm ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
2) ต้องจดทะเบยีนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนติิบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3) ขอรบั 
การสนับสนุนงบประมาณไมเ่กินวงเงินเดิมที่เคยเสนอขอความต้องการและไดร้ับการอนุมัติจากคณะรฐัมนตรี และ 4) ต้องดำเนินกิจกรรมที่ไม่
ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบญัชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปญัหา เยียวยา 
และฟื้นฟูเศรษฐกจิและสังคมทีไ่ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 รวมทั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

ชุมพร –  เกษตรชุมพร ลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุน โครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด 

วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 14.30 น ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นายธีระศักดิ์ ยมสวสัดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เปิดเผย
ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้จัดทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงานหรือโครงการ 
ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 
3) เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มคีวามหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบรหิาร
จัดการแปลงใหญ่  โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมูลค่าเพิม่ และเชื่อมโยงการตลาด และ
สร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิตการลดต้นทุนการผลติ รายไดเ้พิ่มขึ้น อย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 

นายธีระศักดิ์ ยมสวสัดิ์ กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองอนุมัติ
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
โครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด จากการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญด่้วย
เกษตรสมัยใหม่ และเช่ือมโยงตลาดระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ผ่านการพิจารณาอนุมัติ จำนวน 12 โครงการ และพิจารณารับรองจากมติ
เวียน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
เพิ่มอีก 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ ประกอบด้วย แปลงใหญ่ทุเรียน7 แปลง แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 4 แปลง แปลงใหญม่ังคดุ 2 
แปลง และแปลงใหญ่มะพร้าว 1 แปลง รวมงบประมาณ 41,368,598 บาท 
จากวงเงินท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 41,677,900 บาทและได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ขอรับเงินอุดหนุนโครงการ
ยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมยัใหม่และเชื่อมโยงตลาดวันท่ี 10 – 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 

นางประเทือง สุขปัน หัวหน้ากลุม่ส่งเสริมและพัฒนาการผลติ กล่าวเพิ่มเตมิว่า แปลงใหญ่ 
ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเช่ือมโยงตลาดต้องมีคณุสมบัติ ดังนี้ 1) ต้องเป็นแปลงใหญ่ทีผ่่านการ
รับรองและอยู่ในระบบ Co-farm ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
2) ต้องจดทะเบยีนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนติิบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3) ขอรบั 
การสนับสนุนงบประมาณไมเ่กินวงเงินเดิมที่เคยเสนอขอความต้องการและไดร้ับการอนุมัติจากคณะรฐัมนตรี และ 4) ต้องดำเนินกิจกรรมที่ไม่
ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบญัชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปญัหา เยียวยา 
และฟื้นฟูเศรษฐกจิและสังคมทีไ่ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 รวมทั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 14.30 น ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นายธีระศักดิ์ ยมสวสัดิ์ เกษตรจังหวัด
ชุมพร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมยัใหม่ และเช่ือมโยงตลาด 
ภายใต้แผนงานหรือโครงการ ท่ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3) เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบรหิารจดัการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดดา้น
คุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมลูค่าเพิ่ม และเช่ือมโยงการตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคณุภาพผลผลิตและผลตอบแทนจาก
การผลิตการลดต้นทุนการผลติ รายได้เพิม่ขึ้น อย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 

นายธีระศักดิ์ ยมสวสัดิ์ กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

โครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด จากการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลง
ใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเช่ือมโยงตลาดระดับจังหวดั จังหวัดชุมพร ผ่านการพิจารณาอนุมตัิ จำนวน 12 โครงการ และ
พิจารณารับรองจากมติเวียน เมื่อวันท่ี 19 

เพิ่มอีก 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ ประกอบด้วย แปลงใหญ่ทุเรียน7 แปลง แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 4 แปลง แปลงใหญ่
มังคุด 2 แปลง และแปลงใหญ่มะพร้าว 1 แปลง รวมงบประมาณ 41,368,598 บาท 

จากวงเงินท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 41,677,900 บาทและได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ขอรับเงินอุดหนุน
โครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาดวันท่ี 10 – 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดชุมพร 

นางประเทือง สุขปัน หัวหน้ากลุม่ส่งเสริมและพัฒนาการผลติ กล่าวเพิ่มเตมิว่า แปลงใหญ่ 

ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเช่ือมโยงตลาดต้องมีคณุสมบัติ ดังนี้ 1) ต้องเป็นแปลงใหญ่
ที่ผ่านการรบัรองและอยู่ในระบบ Co-farm ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

2) ต้องจดทะเบยีนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนติิบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3) ขอรบั 

การสนับสนุนงบประมาณไมเ่กินวงเงินเดิมที่เคยเสนอขอความต้องการและไดร้ับการอนุมัติจากคณะรฐัมนตรี และ 4) ต้องดำเนิน
กิจกรรมทีไ่ม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวตัถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. 
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยยีวยา 

และฟื้นฟูเศรษฐกจิและสังคมทีไ่ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 รวมทั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 

 


