
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

1 ตำบล 1 
กลุม่เกษตร
ทฤษฎีใหม ่

1.เกษตรเร่งรัดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดันให้
เสร็จตามเป้า พร้อมเดินหน้าสนับสนนุปัจจัยการผลิตให้แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ. 

เว็บไซต์ thailandplus.tv 
เว็บไซต์ khao24h.net 
เว็บไซต์ komchadluek.net 

2.เกษตรเร่งรัดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดันให้
เสร็จตามเป้า 

เว็บไซต์ msn.com 
เว็บไซต์  today.line.me 
เว็บไซต์ nationtv.tv 
เว็บไซต์ sanook77.co 

3.กสก. ดัน 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เสริมความเขม้แข็ง
เกษตรกร 

เว็บไซต์ today.line.me 

กล้วยไม ้ 4.กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งคณะทำงานบริหารกล้วยไม้ เว็บไซต์ thairath.co.th 
5.กล้วยไม้ไทย เฉา! แทบไปต่อไม่ไหว งัด 4 มาตรการพยุงรายได ้ เว็บไซต์ prachachat.net 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

มะม่วง 6. “บางคลา้” แหล่งปลกูสดุยอดมะม่วงพนัธุ์ดี หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 
สับปะรด 7.สับปะรดปัตตาเวียของดแีจ้ห่ม หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์
 8. “แปลงใหญ่สับปะรดบ้านสา” แหล่งปลูกสับปะรดปัตตาเวีย ของ

ดีอำเภอแจ้ห่ม อร่อย ปลอดภัย มาตรฐาน GAP 
หนังสือพิมพ์ขา่วสด 

จั๊กจั่นอ้อย 9.พบการเขา้ทำลายของจักจัน่อ้อยในหลายพื้นที่ทีม่ีการปลูกอ้อย 
ส่งผลให้ผลผลิตลดลงจำนวนมาก 

เว็บไซต์สำนักขา่ว กรม
ประชาสมัพันธ ์

ทุเรียน 10.เกษตรภาคตะวันออก… เจ๋ง…คุมทุเรยีนอ่อนไม่ให้ออกตลาด 
“สำเร็จ” 

เว็บไซต์ tuatid.com 

11.รองผู้ว่าฯชมุพรลยุเอง ปลอมตัวหลอกซื้อ บุกจับแม่คา้ขาย
ทุเรียนอ่อน 

เว็บไซต์ today.line.me 

12.ชมุพร – เอาจริงลุยจับการคา้ทุเรยีนอ่อนตามมาตรการผู้ว่า
ราชการจังหวัดชมุพร 

เว็บไซต์ 4forcenews.com 

13.ชมุพร – เอาจริงลุยจับการคา้ทุเรยีนอ่อนตามมาตรการผู้ว่า
ราชการจังหวัดชมุพร 

เว็บไซต์ siamfocustime.com 
เว็บไซต์ pandinthong.org 
เว็บไซต์ chumphononline 
news.blogspot.com 

 



ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ทุเรียน 14.ทุเรยีนอ่อนระบาดหนัก!! รอง ผวจ.ปลอมตัวซื้อ เหมิสง่ออก 
ตปท 

เว็บไซต์ 77kaoded.com 

15. 'รองพ่อเมืองชมุพร'แผลงฤทธิ!์ ปลอมตัวจับทุเรยีนอ่อน เว็บไซต์ เดลนิิวส ์
Fresh 
Farm Fair 

16.โครงการตลาดสดสนิคา้การเกษตรและส่งเสรมิเกษตรรุ่นใหม่ 
Fresh Farm Fair 1st ณ ศนูย์การคา้พนัธุ์ทิพย์เชยีงใหม ่

เว็บไซต์ cm108.com 

ส่งเสริม
การเกษตร 

17. "สสก.3 จ.ระยอง" เดนิหนา้พัฒนาองคค์วามรู้ การดูแล"แปลง
ผลไม"้ช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง 

เว็บไซต์ คมชัดลึก 

 
  



 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ ใน
รูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดย
กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตามแผนการผลิต และ
ความต้องการของเกษตรกรหลังจากขุดบ่อให้แก่เกษตรกร 
 ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ที่ประชุมได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) ดังนี้ มีเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 29,365 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป จำนวน 28,009 ราย และเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(5 ประสานฯ) จำนวน 1,356 ราย มีการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล 14,061 ราย มีการอบรม
กระบวนการเรียนรู้ 4 เวที ให้แก่เกษตรกร ทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์พื้นที่และวางแผนการผลิต 
การรวมกลุ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีการขุดสระเก็บกักน้ำ 
รอบที่ 1 จำนวน 18,196 ราย / 1,981 ตำบล ขดุเสร็จแล้ว 7,514 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการ 10,682 ราย รอบที่ 
2 จำนวน จำนวน 11,636 ราย / 1,673 ตำบล อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และได้เร่งรัดการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ถูกต้อง และทันเวลา โดยเฉพาะการขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องปัจจัยการ
ผลิตสามารถเข้าดำเนินการต่อได้ทันที นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดฝึกอบรม
เกษตรกรผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะต้องนำไปหารือกับคณะกรรมการ
กล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณาให้เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ต่อไป 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 
35.6 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งจะได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงาน
เกษตรจังหวัดเพื่อไปดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตด้านพืช ได้แก่ กิ่งพันธ์ุไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไม้ที่ให้ผลผลิต) เมล็ด
พันธ์ุพืชผัก และสมุนไพร ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 24,241 ราย ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการในช่วง
เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2564 

ทั้งนี้ เกษตรกรประมาณ 3,800 รายที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชต่อไป 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2564 



สำหรับการขับเคล่ือนงานในระดับพื้นที่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมอบหมายให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดให้เรียบร้อยก่อนการจัดซื้อปัจจัยการผลิต พร้อมกับสำรวจความต้องการเกษตรกร และรวบรวม
ความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชของเกษตรกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
จัดสรรงบประมาณให้ต่อไป 
  



 
เกษตรเร่งรัด "โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ "ดันให้เสร็จตามเป้า พร้อมเดินหน้าสนับสนุน

ปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ. 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้
ในรูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้เข้มแข็งเพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดย
กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตามแผนการผลิต 
และความต้องการของเกษตรกรหลังจากขุดบ่อให้แก่เกษตรกร  

ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ที่ประชุมได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) ดังนี้ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
29,365 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป จำนวน 28,009 ราย และเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประ
สานฯ) จำนวน 1,356 ราย มีการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล 14,061 ราย มีการอบรมกระบวนการ
เรียนรู้ 4 เวที ให้แก่เกษตรกร ทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์พื้นที่และวางแผนการผลิต การ
รวมกลุ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีการขุดสระเก็บกักน้ำ 
รอบที่ 1 จำนวน 18,196 ราย / 1,981 ตำบล ขุดเสร็จแล้ว 7,514 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการ 10,682 ราย รอบที่ 
2 จำนวน จำนวน 11,636 ราย / 1,673 ตำบล อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง  

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และได้เร่งรัดการดำเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย ถูกต้อง และทันเวลา โดยเฉพาะการขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องปัจจัยการ
ผลิตสามารถเข้าดำเนินการต่อได้ทันที นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดฝึกอบรม
เกษตรกรผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะต้องนำไปหารือกับคณะกรรมการ
กล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณาให้เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ต่อไป 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 
35.6 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งจะได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงาน
เกษตรจังหวัดเพื่อไปดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตด้านพืช ได้แก่ กิ่งพันธ์ุไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไม้ที่ให้ผลผลิต) เมล็ด
พันธ์ุพืชผัก และสมุนไพร ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 24,241 ราย ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการในช่วง
เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้เกษตรกรประมาณ 3,800 รายที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินจาก
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชต่อไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564  



สำหรับการขับเคล่ือนงานในระดับพื้นที่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมอบหมาย
ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดให้เรียบร้อยก่อนการจัดซื้อปัจจัยการผลิต พร้อมกับสำรวจความต้องการเกษตรกร และรวบรวม
ความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชของเกษตรกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
จัดสรรงบประมาณให้ต่อไป 
  



 

 
เกษตรเร่งรัด "โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ "ดันให้เสร็จตามเป้า พร้อมเดินหน้าสนับสนุน

ปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ. 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ใน
รูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้เข้มแข็งเพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดย
กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตามแผนการผลิต 
และความต้องการของเกษตรกรหลังจากขุดบ่อให้แก่เกษตรกร  
 ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ที่ประชุมได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) ดังนี้ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
29,365 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป จำนวน 28,009 ราย และเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประ
สานฯ) จำนวน 1,356 ราย มีการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล 14,061 ราย มีการอบรมกระบวนการ
เรียนรู้ 4 เวที ให้แก่เกษตรกร ทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์พื้นที่และวางแผนการผลิต การ
รวมกลุ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีการขุดสระเก็บกักน้ำ 



รอบที่ 1 จำนวน 18,196 ราย / 1,981 ตำบล ขุดเสร็จแล้ว 7,514 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการ 10,682 ราย รอบที่ 
2 จำนวน จำนวน 11,636 ราย / 1,673 ตำบล อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และได้เร่งรัดการดำเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย ถูกต้อง และทันเวลา โดยเฉพาะการขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องปัจจัยการ
ผลิตสามารถเข้าดำเนินการต่อได้ทันที นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดฝึกอบรม
เกษตรกรผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะต้องนำไปหารือกับคณะกรรมการ
กล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณาให้เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ต่อไป 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 
35.6 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งจะได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงาน
เกษตรจังหวัดเพื่อไปดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตด้านพืช ได้แก่ กิ่งพันธ์ุไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไม้ที่ให้ผลผลิต) เมล็ด
พันธ์ุพืชผัก และสมุนไพร ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 24,241 ราย ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการในช่วง
เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2564  ทั้งนี้เกษตรกรประมาณ 3,800 รายที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินจาก
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชต่อไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564  

สำหรับการขับเคล่ือนงานในระดับพื้นที่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมอบหมาย
ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดให้เรียบร้อยก่อนการจัดซื้อปัจจัยการผลิต พร้อมกับสำรวจความต้องการเกษตรกร และรวบรวม
ความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชของเกษตรกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
จัดสรรงบประมาณให้ต่อไป 
  



 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ ใน
รูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดย
กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตามแผนการผลิต และ
ความต้องการของเกษตรกรหลังจากขุดบ่อให้แก่เกษตรกร   
 ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ที่ประชุมได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) ดังนี้ มีเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 29,365 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป จำนวน 28,009 ราย และเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(5 ประสานฯ) จำนวน 1,356 ราย มีการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล 14,061 ราย มีการอบรม
กระบวนการเรียนรู้ 4 เวที ให้แก่เกษตรกร ทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์พื้นที่และวางแผนการผลิต 
การรวมกลุ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีการขุดสระเก็บกักน้ำ 
รอบที่ 1 จำนวน 18,196 ราย / 1,981 ตำบล ขุดเสร็จแล้ว 7,514 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการ 10,682 ราย รอบที่ 

2 จ ำนวน จ ำนวน 11,636 รำย / 1,673 ต ำบล อยู่ในระหว่ำงกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 
 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และได้เร่งรัดการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ถูกต้อง และทันเวลา โดยเฉพาะการขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องปัจจัยการ
ผลิตสามารถเข้าดำเนินการต่อได้ทันที นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดฝึกอบรม
เกษตรกรผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะต้องนำไปหารือกับคณะกรรมการ
กล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณาให้เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ต่อไป 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 35.6 ล้าน
บาทเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งจะได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเกษตรจังหวัด
เพื่อไปดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตด้านพืช ได้แก่ กิ่งพันธ์ุไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไม้ที่ให้ผลผลิต) เมล็ดพันธ์ุพืชผัก และ
สมุนไพร ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 24,241 ราย ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 
เดือนสิงหาคม 2564  ทั้งนี้ เกษตรกรประมาณ 3,800 รายที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ด้านพืชต่อไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2564  



 สำหรับการขับเคล่ือนงานในระดับพื้นที่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมอบหมายให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดให้เรียบร้อยก่อนการจัดซื้อปัจจัยการผลิต พร้อมกับสำรวจความต้องการเกษตรกร และรวบรวม
ความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชของเกษตรกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
จัดสรรงบประมาณให้ต่อไป 
  



 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ ใน
รูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดย
กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตามแผนการผลิต และ
ความต้องการของเกษตรกรหลังจากขุดบ่อให้แก่เกษตรกร 

ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ที่ประชุมได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) ดังนี้ มีเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 29,365 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป จำนวน 28,009 ราย และเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(5 ประสานฯ) จำนวน 1,356 ราย มีการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล 14,061 ราย มีการอบรม
กระบวนการเรียนรู้ 4 เวที ให้แก่เกษตรกร ทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์พื้นที่และวางแผนการผลิต 
การรวมกลุ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีการขุดสระเก็บกักน้ำ 



รอบที่ 1 จำนวน 18,196 ราย / 1,981 ตำบล ขุดเสร็จแล้ว 7,514 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการ 10,682 ราย รอบที่ 
2 จำนวน จำนวน 11,636 ราย / 1,673 ตำบล อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และได้เร่งรัดการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ถูกต้อง และทันเวลา โดยเฉพาะการขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องปัจจัยการ
ผลิตสามารถเข้าดำเนินการต่อได้ทันที นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดฝึกอบรม
เกษตรกรผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะต้องนำไปหารือกับคณะกรรมการ
กล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณาให้เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ต่อไปอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ใน
ส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 35.6 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 
2564 ซึ่งจะได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อไปดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิต
ด้านพืช ได้แก่ กิ่งพันธ์ุไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไม้ที่ให้ผลผลิต) เมล็ดพันธ์ุพืชผัก และสมุนไพร ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ จำนวน 24,241 ราย ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม 2564  ทั้งนี้ เกษตรกร
ประมาณ 3,800 รายที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กรม
ส่งเสริมการเกษตรจะเร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชต่อไป ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 

สำหรับการขับเคล่ือนงานในระดับพื้นที่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมอบหมายให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดให้เรียบร้อยก่อนการจัดซื้อปัจจัยการผลิต พร้อมกับสำรวจความต้องการเกษตรกร และรวบรวม
ความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชของเกษตรกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
จัดสรรงบประมาณให้ต่อไป 
  



  
เกษตรเร่งรัดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดันให้เสร็จตามเป้า พร้อมเดินหน้าสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ ใน
รูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดย
กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตามแผนการผลิต และ
ความต้องการของเกษตรกรหลังจากขุดบ่อให้แก่เกษตรกร 
 ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ที่ประชุมได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) ดังนี้ มีเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 29,365 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป จำนวน 28,009 ราย และเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(5 ประสานฯ) จำนวน 1,356 ราย มีการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล 14,061 ราย มีการอบรม
กระบวนการเรียนรู้ 4 เวที ให้แก่เกษตรกร ทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์พื้นที่และวางแผนการผลิต 
การรวมกลุ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีการขุดสระเก็บกักน้ำ 
รอบที่ 1 จำนวน 18,196 ราย / 1,981 ตำบล ขุดเสร็จแล้ว 7,514 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการ 10,682 ราย รอบที่ 
2 จำนวน จำนวน 11,636 ราย / 1,673 ตำบล อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง   
 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และได้เร่งรัดการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ถูกต้อง และทันเวลา โดยเฉพาะการขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องปัจจัยการ
ผลิตสามารถเข้าดำเนินการต่อได้ทันที นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดฝึกอบรม
เกษตรกรผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะต้องนำไปหารือกับคณะกรรมการ
กล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณาให้เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ต่อไป 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 35.6 ล้าน
บาทเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งจะได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเกษตรจังหวัด
เพื่อไปดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตด้านพืช ได้แก่ กิ่งพันธ์ุไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไม้ที่ให้ผลผลิต) เมล็ดพันธ์ุพืชผัก และ
สมุนไพร ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 24,241 ราย ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 
เดือนสิงหาคม 2564  ทั้งนี้ เกษตรกรประมาณ 3,800 รายที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ด้านพืชต่อไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 



สำหรับการขับเคล่ือนงานในระดับพื้นที่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมอบหมายให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดให้เรียบร้อยก่อนการจัดซื้อปัจจัยการผลิต พร้อมกับสำรวจความต้องการเกษตรกร และรวบรวม
ความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชของเกษตรกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
จัดสรรงบประมาณให้ต่อไป 
  



 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ ในรูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง 
เพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชที่
เหมาะสมกับพื้นที่ ตามแผนการผลิต และความต้องการของเกษตรกรหลังจากขุดบ่อให้แก่เกษตรกร 

ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ที่ประชุมได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) ดังนี้ 

มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 29,365 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป จำนวน 28,009 ราย และเกษตรกร
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานฯ) จำนวน 1,356 ราย มีการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล 
14,061 ราย มีการอบรมกระบวนการเรียนรู้ 4 เวที ให้แก่เกษตรกร 

ทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์พื้นที่และวางแผนการผลิต การรวมกลุ่ม และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีการขุดสระเก็บกักน้ำ รอบที่ 1 จำนวน 18,196 
ราย / 1,981 ตำบล ขุดเสร็จแล้ว 7,514 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการ 10,682 ราย รอบที่ 2 จำนวน จำนวน 
11,636 ราย / 1,673 ตำบล อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และได้เร่งรัดการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ถูกต้อง และทันเวลา โดยเฉพาะการขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องปัจจัยการ
ผลิตสามารถเข้าดำเนินการต่อได้ทันที 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ ซึ่ง
เป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะต้องนำไปหารือกับคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อ
พิจารณาให้เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ต่อไป 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 
35.6 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งจะได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงาน
เกษตรจังหวัดเพื่อไปดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตด้านพืช ได้แก่ กิ่งพันธ์ุไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไม้ที่ให้ผลผลิต) เมล็ด
พันธ์ุพืชผัก และสมุนไพร ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 24,241 ราย ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการในช่วง
เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2564 

ทั้งนี้ เกษตรกรประมาณ 3,800 รายที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชต่อไป 



ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2564 สำหรับการขับเคล่ือนงานในระดับพื้นที่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเตรียมความพร้อม โดย
มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดให้เรียบร้อยก่อนการจัดซื้อปัจจัยการผลิต พร้อมกับสำรวจความต้องการเกษตรกร และ
รวบรวมความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชของเกษตรกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป 
  



 

 
เกษตรเร่งรัดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดันให้เสร็จตามเป้า พร้อมเดินหน้าสนับสนุนปัจจัย

การผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี

ได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 19 ม.ค.
64 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาพื้นที่จุด
เรียนรู้ ในรูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถปรับตัวรับ
ผลกระทบได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรได้รับมอบหมายให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตามแผนการผลิต และความ
ต้องการของเกษตรกรหลังจากขุดบ่อให้แก่เกษตรกร ล่าสุด กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom โดยมี ดร.ทองเปลว กอง
จันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
 ที่ประชุมได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ข้อมูล ณ 
วันที่ 16 มิ.ย.64) ดังนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วม 29,365 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป จำนวน 28,009 ราย และเกษตรกร
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานฯ) จำนวน 1,356 ราย มีการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล 
14,061 ราย มีการอบรมกระบวนการเรียนรู้ 4 เวที ให้แก่เกษตรกร ทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์
พื้นที่และวางแผนการผลิต การรวมกลุ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 



และมีการขุดสระเก็บกักน้ำ รอบที่ 1 จำนวน 18,196 ราย / 1,981 ตำบล ขุดเสร็จแล้ว 7,514 ราย อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 10,682 ราย รอบที่ 2 จำนวน 11,636 ราย / 1,673 ตำบล อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด และได้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ถูกต้อง 
ทันเวลา โดยเฉพาะการขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องปัจจัยการผลิตสามารถเข้าดำเนินการต่อได้
ทันที นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะต้องนำไปหารือกับคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณา
ให้เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ต่อไป 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 
35.6 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 ซึ่งจะได้โอนให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อไปจัดซื้อปัจจัยการผลิต
ด้านพืช ได้แก่ กิ่งพันธ์ุไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไม้ที่ให้ผลผลิต) เมล็ดพันธ์ุพืชผัก และสมุนไพร ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ จำนวน 24,241 ราย ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการในช่วงเดือน พ.ค. - ส.ค. 64 ทั้งนี้ เกษตรกร 3,800 รายที่
สมัครเข้าร่วมเกินจาก ครม.อนุมัติเมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 กรมฯ จะเร่งจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ด้านพืชต่อไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ
วันที่ 21 มิ.ย.64 

สำหรับการขับเคล่ือนงานในระดับพื้นที่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมอบหมายให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดให้เรียบร้อยก่อนการจัดซื้อปัจจัยการผลิต พร้อมกับสำรวจความต้องการเกษตรกร และรวบรวม
ความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชของเกษตรกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
จัดสรรงบประมาณให้ต่อไป. 
  



  
เกษตรเร่งรัดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดันให้เสร็จตามเป้า พร้อมเดินหน้าสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการ
พัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ ในรูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวรับผลกระทบได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดย
กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตามแผนการผลิต 
และความต้องการของเกษตรกรหลังจากขุดบ่อให้แก่เกษตรกร ล่าสุด กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom 
โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
 ที่ประชุมได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ข้อมูล ณ 
วันที่ 16 มิ.ย.64) ดังนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วม 29,365 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป จำนวน 28,009 ราย และเกษตรกร
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานฯ) จำนวน 1,356 ราย มีการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล 
14,061 ราย มีการอบรมกระบวนการเรียนรู้ 4 เวที ให้แก่เกษตรกร ทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์
พื้นที่และวางแผนการผลิต การรวมกลุ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
และมีการขุดสระเก็บกักน้ำ รอบที่ 1 จำนวน 18,196 ราย / 1,981 ตำบล ขุดเสร็จแล้ว 7,514 ราย อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 10,682 ราย รอบที่ 2 จำนวน 11,636 ราย / 1,673 ตำบล อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด และได้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ถูกต้อง 
ทันเวลา โดยเฉพาะการขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องปัจจัยการผลิตสามารถเข้าดำเนินการต่อได้
ทันที นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะต้องนำไปหารือกับคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณา
ให้เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ต่อไป 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 
35.6 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 ซึ่งจะได้โอนให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อไปจัดซื้อปัจจัยการผลิต
ด้านพืช ได้แก่ กิ่งพันธ์ุไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไม้ที่ให้ผลผลิต) เมล็ดพันธ์ุพืชผัก และสมุนไพร ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ จำนวน 24,241 ราย ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการในช่วงเดือน พ.ค. - ส.ค. 64 ทั้งนี้ เกษตรกร 3,800 รายที่
สมัครเข้าร่วมเกินจาก ครม.อนุมัติเมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 กรมฯ จะเร่งจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ด้านพืชต่อไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ
วันที่ 21 มิ.ย.64 
 สำหรับการขับเคล่ือนงานในระดับพื้นที่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมอบหมายให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดให้เรียบร้อยก่อนการจัดซื้อปัจจัยการผลิต พร้อมกับสำรวจความต้องการเกษตรกร และรวบรวม

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87+%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87


ความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชของเกษตรกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
จัดสรรงบประมาณให้ต่อไป. 
  



  
กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้

ประดับ จัดประชุมหารือคณะอนุกรรมการฯ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเล้ียงกล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ผลผลิตราคาตก 

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 3 ว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้าง
ความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเล้ียงกล้วยไม้เป็นวงกว้าง เนื่องจากปริมาณการส่งออกที่ลดลง ส่งผลให้มูลค่าการ
ส่งออกและราคาจำหน่ายในภาพรวมลดลงตามไปด้วย 

แม้ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่างๆ ทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านออฟไลน์และออนไลน์ จัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้กล้วยไม้ ขอความอนุเคราะห์ธนาคารเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำให้กับเกษตรกรแล้ว ในด้านแรงงาน ครม.ยังมีมติเห็นชอบให้ผ่อนผันการต่อ
ใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวสามารถอยู่ใน
ราชอาณาจักร เพื่อทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ 

ด้านแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ปลูกกล้วยเล้ียงไม้และผู้ส่งออกเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอีก 4 แนวทาง 
ตามที่คณะทำงานฯ เสนอ ได้แก่  

1) การจัดกล้วยไม้สัญจร โดยสหกรณ์ผู้ปลูกกล้วยไม้ไทย จำกัด ได้จัดทำแผนการจัดการกล้วยไม้สัญจรในปี 
2564 ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง  

2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งเจรจาลดค่าขนส่ง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  

3) การดูแลแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม โดยประสานงานกับกรมชลประทานในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำ เพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ำเค็มและบริหารจัดการน้ำต้นทุนในการผลักดันน้ำเค็ม พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำในการบริการ
ช่วยเหลือเกษตรกร  

4) การชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการส่งเสริมสภาพคล่องในการรวบรวม
ผลผลิตกล้วยไม้ตัดดอกปี 2565 เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นค่าชดเชยดอกเบ้ีย 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเพิ่มเติมให้มีคณะทำงานศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเล้ียงกล้วยไม้ โดย
ใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกเล้ียง
กล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
  



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้

ประดับ จัดประชุมหารือคณะอนุกรรมการฯ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ผลผลิตราคา
ตกต่ำ 

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 3/2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้สร้างความเสียหายให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกเล้ียงกล้วยไม้เป็นวงกว้าง ในขณะที่ต้นกล้วยไม้ยังคงให้ผลผลิตในแปลงปลูกได้ตามปกติ สวนทางกับ
ปริมาณการส่งออกที่ลดลง ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกและราคาจำหน่ายในภาพรวมลดลงตามไปด้วย ที่ผ่านมากรม
ส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการตลาด การขยายตลาดใน
ประเทศ โดยขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานให้ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการตลาดสำหรับสินค้ากล้วยไม้ทั้งแบบออฟไลน์
และออนไลน์ 

รวมทั้งจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้กล้วยไม้ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ด้านการเงินได้ขอความอนุเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และสมาคมธนาคารไทย เพื่อขอรับการสนับสนุนสินเช่ือ
ดอกเบ้ียต่ำและสินเช่ือ Refinance ให้กับเกษตรกรและผู้ส่งออกสินค้ากล้วยไม้ ด้านขนส่ง ได้ขอความร่วมมือไปยัง
กระทรวงคมนาคม ในการขอรับการสนับสนุนในการลดต้นทุนค่าขนส่งนอกจากนี้ ในด้านแรงงาน ครม.ยังได้มีมติ
เห็นชอบให้ผ่อนผันการต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยแรงงานต่างด้าว
กลุ่มดังกล่าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักร เพื่อทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ปลูกกล้วยเล้ียงไม้และผู้ส่งออกอย่าง
ต่อเนื่อง ในรูปแบบการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 4 แนวทาง 

ตามที่คณะทำงานฯ เสนอ ได้แก่ 1) การจัดกล้วยไม้สัญจร โดยสหกรณ์ผู้ปลูกกล้วยไม้ไทย จำกัด ได้จัดทำ
แผนการจัดการกล้วยไม้สัญจรในปี 2564 ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้ง
เจรจาลดค่าขนส่ง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3) การดูแลแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม โดยประสานงานกับกรมชลประทานในการดำเนินการ
บริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มและบริหารจัดการน้ำต้นทุนในการผลักดันน้ำเค็ม พร้อมสนับสนุนรถบรรทุก
น้ำในการบริการช่วยเหลือเกษตรกร และ 4) การชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการ
ส่งเสริมสภาพคล่องในการรวบรวมผลผลิตกล้วยไม้ตัดดอกปี 2565 เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรเป็นค่าชดเชยดอกเบ้ีย ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 



ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเพิ่มเติมให้มีคณะทำงานศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเล้ียงกล้วยไม้ 
โดยใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูก
เล้ียงกล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสัญญา แสงพุ่ม
พงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงานฯ และมอบหมายฝ่ายเลขาฯ จัดทำคำส่ัง
คณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเล้ียงกล้วยไม้ต่อไป 
  





 
  



 
  



 
  



 
  



 

 
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าขณะนี้พบการเข้า

ทำลายของจักจ่ันอ้อยในหลายพื้นที่ที่มีการปลูกอ้อย และเริ่มพบตัวเต็มวัยที่ออกจากดักแด้เพื่อผสมพันธ์ุวางไข่ ซึ่งตัว
อ่อนของจักจ่ันสร้างความเสียหายโดยการดูดกินน้ำเล้ียงจากรากอ้อย ทำให้ต้นอ้อยชะงักการเจริญเติบโต แคระ
แกร็น เห่ียว และแห้งตาย ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยลดลงเป็นจำนวนมาก 

ทั้งนี้ ได้มีคำแนะนำการป้องกันกำจัด ให้เกษตรกรรับทราบ ดังนี้ 
จักจ่ันในอ้อย รูปร่างลักษณะ การเจริญเติบโตของจักจ่ันเป็นแบบไม่สมบูรณ์ คือ ระยะตัวอ่อนมีรูปร่าง

ลักษณะเช่นเดียวกับตัวเต็มวัยต่างกันที่ตัวอ่อนในระยะแรกไม่มีปีก เมื่อลอกคราบปีกจะค่อย ๆ ยาวออก โดยจักจ่ันมี
วงจรชีวิต ดังนี้ 

-ระยะไข่ ตัวเมียจะเจาะต้นไม้ให้เป็นรูเล็ก ๆ เพื่อวางไข ่ในอ้อยมักพบที่ใบแก่สีเขียวประมาณใบที่ 3 - 5 นับ
จากใบล่าง จากนั้นเส้นกลางใบจะเปล่ียนเป็นสีแดง เมื่อไข่ฟักกลายเป็นตัวอ่อนจะร่วงลงสู่พื้นดิน โดยไข่ใช้เวลาฟิก
ประมาณ 1 - 2 เดือน 

-ระยะตัวอ่อน เป็นระยะที่สร้างความเสียหายให้กับอ้อย ซึ่งอาศัยอยู่ในดินที่ความลึกตั้งแต่ 30 เซนตเิมตร
ถึง 2.5 เมตร โดยดูดกินน้ำเล้ียงจากรากอ้อย ตัวอ่อนมีขาหน้าขนาดใหญ่สำหรับขุดดิน บางครั้งจะเห็นดินเป็นแท่ง
ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เชนติเมตร บิดเป็นเกลียวโผล่ขึ้นมาจากดินสูงประมาณ 5-7 เชนติเมตร
คล้ายกับดินที่เกิดจากไส้เดือนแต่มีขนาดใหญ่กว่า ตัวอ่อนใช้เวลาประมาณ 6 - 8 เดือน อาศัยอยู่ในดิน ซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่ยาวนานและทำความเสียหายให้กับผลผลิตอ้อยได้มาก 

-ระยะตัวเต็มวัย เมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตเต็มที่จะไต่ข้ึนมาบนลำต้นเพื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย ในเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ระยะที่เป็นตัวเต็มวัยจะประมาณ 1-2 เดือน วงจรชีวิตโดยรวมประมาณ 2 - 5 ปี 
 



ลักษณะการทำลาย 
ตัวอ่อนดูดกินน้ำเล้ียงจกรากย้อย ทำให้ตันอ้อยชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น เห่ียว และแห้งตาย ส่งผล

ให้ผลผลิตอ้อยลดลง หบเข้าทำลายในแปลงอ้อยที่เป็นดินร่วนเหนียว และมีการปลูกอ้อยอย่างต่อเนื่อง 
แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้ 
1. สำรวจแปลงอ้อย โดยสังเกตคราบของจักจ่ันบนต้นอ้อยหรือบนพื้นดิน และตัวเต็มวัยที่เกาะบนต้นอ้อย 
2. ในพื้นที่ที่มีการระบาดให้ใช้วิธีเขตกรรม เช่น 
- การยุดหรือไถพรวนเพื่อจับตัวอ่อนในดิน หรือการเก็บตัวเต็มวัยในเวลากลางคืน 
- ตัดใบอ้อยที่พบกลุ่มไข่ของจักจ่ันไปทำลายนอกแปลง 
- ปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของจักจ่ัน เช่น ปลูกข้าวสลับกับอ้อย 
3. ใช้ศัตรูธรรมชาติได้แก่แมลงหางหนีบ โดยปล่อยแมลงหางหนีบ จำนวน 500 ตัวต่อไร่ ก่อนการระบาด

ของจักจ่ัน 1 เดือน เพื่อกำจัดตัวอ่อนระยะฝักจากไข่ 
4. รณรงค์ให้เกษตรกรการจับตัวเต็มวัยเพื่อนำไปทำลายหรือประกอบอาหาร เพื่อกำจัดจักนตัวเต็มวัยที่

พร้อมจะผสมพันธ์ุและวางไข่ ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณแมลงที่จะระบาดในฤดูกาลถัดไปได้ 
  



  
เกษตรภาคตะวันออกบูรณาการส่วนงานเกี่ยวข้อง ขับเคล่ือนป้องกันทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด แบบเชิงรุก 

เกษตรกร ล้ง ตลาด ผู้ประกอบการขนส่งให้ความร่วมมือ ลดปัญหาได้เป็นรูปธรรม ตลาดใหญ่ในประเทศจีนมีความพึง
พอใจ กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ แจ้งผู้บริโภคชาวจีนช่ืนชมคุณภาพและรสชาติทุเรียนไทย 
 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ( สสก. 3 จ.
ระยอง ) เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคล่ือนงานส่งเสริมและพัฒนาไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2564 ใน
ส่วนของผลผลิตทุเรียนที่เริ่มออกสู่ตลาดมาระยะหนึ่งแล้ว โดยคาดว่าที่จะเป็นปัญหาต่อเนื่อง คือ การเก็บเกี่ยว
ทุเรียนก่อนระยะที่ถูกต้องส่งขายท้องตลาดนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร
ได้มอบหมายให้ สสก.3 จ.ระยอง เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร และกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การกำกับของผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกำหนดแนวทางและการ
ดำเนินงานในการควบคุมป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด 
 ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุม เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการป้องกันแก้ไขทุเรียนอ่อนในภาพรวมของ
ภาคตะวันออก ปี 2564 โดยมีผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัด
จันทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สมาพันธ์
ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก สมาคมผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ สมาคมทุเรียนไทยและเกษตรกร 

ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกัน คือ การกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก ปี 
2564 โดยออกเป็นประกาศจังหวัดให้เป็นการเก็บเกี่ยวทุเรียนสายพันธ์ุหมอนทองของภาคตะวันออก แบบไม่ต้องแยก
รายจังหวัด และเป็นรุ่นเดียวที่เป็นรุ่นใหญ่ของจังหวัด คือ วันที่ 10 เมษายน 2564 ซึ่งจะเป็นช่วงที่เน้นหนักในการ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ในการลงไปตรวจความแก่ทุเรียนตามมาตรฐานที่กำหนด 
และให้เกษตรกรที่ต้องการตัดทุเรียนก่อนวันที่กำหนดแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบคุณภาพ 
 ภายใต้เกณฑ์ ทุเรียนพันธ์ุหมอนทอง เปอร์เซ็นต์แป้งจะต้องได้ 32% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป ทุเรียนพันธ์ุ
ชะนี เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 30% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป ทุเรียนพันธ์ุกระดุม เปอร์เซนต์แป้งต้องได้ 27% ของ
น้ำหนักแห้งขึ้นไป และทุเรียนพันธ์ุพวงมณี เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 30% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป เมื่อทุเรียนได้ผ่านการ
ตรวจสอบแล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซนต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนพร้อมตัวอย่างแนบไป
กับรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุพร้อมสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAPพืช นอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดเฉพาะกิจเพื่อ
ตรวจสกัดกั้นทุเรียนอ่อน ลงพื้นที่สุ่มตรวจวัดเปอร์เซนต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนในแปลงของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการล้งทุเรียน เพื่อคุมเข้มสกัดกั้นไม่ให้ทุเรียนอ่อนออกนอกพื้นที่ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับซื้อ 
 “จากผลการขับเคล่ือนการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว พบว่า พื้นที่ภาคตะวันออกสามารถควบคุม
ทุเรียนอ่อนได้ในระดับที่น่าพอใจมาก ที่สำคัญเกษตรกรมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการนำผลผลิตทุเรียนมา
ให้สำนักงานเกษตรอำเภอตรวจสอบความแก่ก่อนตัดเป็นจำนวนมาก ต่างมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือกับ
มาตรการดังกล่าวเป็นอย่างดี ด้วยเห็นว่าเป็นแนวทางการเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้ทุเรียนภาคตะวันออกมีคุณภาพมากขึ้น 
และมีตลาดที่ดีในอนาคต ขณะที่ผู้ประกอบการ ล้ง ตลอดถึงมือตัดทุเรียนก็มีความตื่นตัวในการบริหารจัดการผลผลิต 



มีการสำรวจกำหนดระยะเวลาการตัด และปริมาณผลผลิต เพื่อไม่ให้มีการตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ด้านผู้รวบรวม
เพื่อการส่งออก ผู้ซื้อ-ขายในตลาดกลาง ผู้จำหน่ายทุเรียนริมทาง ตลาดนัด ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ก็ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามประกาศนี้ของจังหวัด ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน
ขายผลผลิตได้ราคาสูงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งฤดูกาลผลิต” นายปิยะ สมัครพงศ์ กล่าว 
 ผอ. สสก. 3 จ.ระยอง เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า ในความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากตลาดและผู้ประกอบการ
มีความเช่ือมั่นคุณภาพในผลผลิตทุเรียน และส่งผลถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพทุเรียนไทยที่ได้รับการยอมรับในตลาด
ต่างประเทศ โดยมีหนังสือช่ืนชมถึงคุณภาพและรสชาติของทุเรียน จากกงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำกงสุลใหญ่ ณ นคร
เซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นผลจากการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานทุเรียนเข้มข้นจริงจัง ส่งผลให้สามารถลดปัญหาทุเรียนด้อย
คุณภาพที่ส่งออกไปยังประเทศจีนได้ ทั้งนี้คาดการณ์ว่าปริมาณความต้องการบริโภคทุเรียนในประเทศจีนจะมีเพิ่ม
มากขึ้น และมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง. 
  



 
ทุเรียนอ่อนระบาดหนัก รองผู้ว่าฯชุมพรปลอมตัว หลอกซื้อทุเรียน ก่อนบุกจับส่งดำเนินคดี แม่ค้าเข่าทรุด

รับสารภาพส้ิน 
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 22 มิ.ย. 64 ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพชร รอง ผวจ.

ชุมพร เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน มิ.ย. เป็นต้นไป เป็นช่วงที่ ทุเรียนหมอนทองในภาคใต้ เริ่มออกสู่ตลาด โดยเฉพาะใน 
จ.ชุมพรเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนหมอนทองมากที่สุดในภาคใต้ และมากเป็นอันดับสองในประเทศ รองจาก จ.จันทบุรี 
จังหวัดชุมพรได้รับคำร้องเรียน จากผู้บริโภค และ ผู้เดินทางระหว่าง ชุมพร และ กทม. 

รวมถึงผู้ค้าส่งทุเรียนว่าได้มีการลักลอบนำทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือ ทุเรียนอ่อน ออกสู่ท้องตลาดทำให้
เส่ือมเสียช่ือเสียงของทุเรียนหมอนทองใน จ.ชุมพร ส่งผลให้ราคาทุเรียนลดลงอย่างรวดเร็วจาก 180 บาท เหลือไม่ถึง 
100 บาท อีก ทำให้ขาดความเช่ือถือจากต่างประเทศ แต่กลุ่มแก๊งที่ค้าขายทุเรียนอ่อน ได้ผลประโยชน์เพียงจำนวน
หนึ่ง ไม่คำนึง ถึงผลประโยชน์ ของส่วนรวม ทั้งจังหวัดและ ประเทศชาติ 

จังหวัดชุมพร จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ ออกสู่
ตลาด จังหวัดชุมพร อีกทั้งได้ตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจออกตรวจสอบ ปราบปรามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยมีนาย
ทวีป ไทยสวี ป้องกัน จ.ชุมพร นำคณะชุดปฏิบัติการฯ มีทั้ง จนท.ศูนย์ดำรงธรรมชุมพร จนท.คุ้มครองผู้บริโภคชุมพร 
เข้าทำการตรวจสอบในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก 

ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 22 มิ.ย.64 จนได้เบาะแสว่ามีการนำทุเรียนอ่อนออกมาจำหน่ายทั้งที่แผงขายทุเรียน
ริมถนนสายเอเซีย41 และ ล้งรับซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออกต่างประเทศ จึงรายงานให้ นายสมพร ปัจฉิมเพชร รอง 
ผวจ.ชุมพร ที่ได้รับมอบหมายจาก นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพรให้ควบคุมการปฏิบัติการ คณะกรรมการชุดนี้ 



รอง ผวจ.ชุมพร ได้ปลอมตัว เป็นชาวบ้าน ด้วยการแต่งตัว ด้วยผ้าขาวม้าคาดสะเอวใส่เส้ือผ้าแบบชาวบ้าน 
เดินทางด้วยรถยนต์ไม่ติดตราราชการ ไปยัง พื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เข้าไปยัง แผงขายทุเรียน 
หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตะไคร พบ นางคำนึง อายุ 66 ปี กำลังขายทุเรียนจำนวนมาก ตรงตามที่สายลับแจ้ง จึงทำทีเป็นผู้ซื้อเข้า
ไปสอบถามรายละเอียด 

นางคำนึง บอกว่า ทุเรียนทั้งหมดที่นำมาตั้งขายในแผงเป็นทุเรียนหมอนทองที่แก่จัด พร้อมรับประทานได้
แล้ว ขายในราคา กก.ละ 70 บาท รอง ผวจ.ชุมพร จึงทำทีตกลงซื้อ หลังจากนั้น จนท.ทั้งหมดจึงแสดงตัวเป็น จนท.
ชุดปฏิบัติการปราบปรามการค้าทุเรียนอ่อน เข้าทำการตรวจสอบทุเรียนหมอนทองในแผง 

จากการตรวจสอบพบว่า มีทุเรียนอ่อน จำนวน 77 ลูก น้ำหนัก 222 กก. จึงทำการตรวจยึด และ ผ่าทุเรียน
เหล่านั้นพบว่า เนื้อทุเรียนยังขาว ไม่มีกล่ินหอมของทุเรียนแก่ แต่อย่างใด อันแสดงถึงเป็นลักษณะของทุเรียนอ่อน 
จึงได้ใช้เครื่องมือของ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ทำการตรวจวัดปริมาณแป้งในเนื้อทุเรียนพบว่ามีปริมาณเพียง 
17-18 % เท่านั้น ทั้งที่มาตรฐานของปริมาณแป้ง จะต้องมี ถึง 32 % จึงถือเป็นทุเรียนแก่ พร้อมสุกและ รับประทาน
ได ้

ต่อมา นางคำนึง ให้การยอมรับว่า เป็นผู้ค้าทุเรียนจำนวนดังกล่าวจริง จึงควบคุมตัวไปทำบันทึกจับกุม 
นำส่ง ตำรวจ สภ.ทุ่งตะโก ในข้อหา พยายามขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด 
สภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ตาม กฎหมาย อาญา มาตรา 271และมาตรา80 และข้อหาเจตนา
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ฯลฯ 
ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 47 

ด้านนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอทุ่งตะโก นายทวีป ไทยสวี ป้องกัน จ.ชุมพร นายดุสิต ศักรกานต์ 
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร นำกำลัง เข้าตรวจสอบ ล้งรับซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ที่ตั้งริม
ถนนเอเซีย41 ในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรพบว่า มีทุเรียนอ่อนจำนวนหนึ่งในล้งทุเรียนดังกล่าว จึงได้ทำการตรวจยึด 
นำไปตรวจสอบคุณภาพ และ เชิญตัว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ล้งทุเรียนที่มีทุเรียนอ่อนไปสอบถามก่อนจะดำเนินการตาม
กฎหมาย 

นายบัญชา กล่าวว่า เป็นนโยบายของ ผวจ.ชุมพร ให้แก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนเนื่องจากมีผลเสียหายต่อ
ประเทศชาติอย่างมาก ในขณะที่ราคาทุเรียนหมอนทองเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ใน จ.ชุมพร มีราคา 160 บาท ต่อ 
กก. หลังจากช่วงต้นเดือนมีราคาสูงถึง 200 บาท ต่อ กก. 
  



 

 
ชุมพร – เอาจริงลุยจับการค้าทุเรียนอ่อนตามมาตรการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

เมื่อเวลา 00.00 น.วันที่ 23 มิย.64 ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพชร รอง ผวจ.
ชุมพร เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน มิย. เป็นต้นไป เป็นช่วงที่ ทุเรียนหมอนทองในภาคใต้ เริ่มออกสุ่ตลาด โดยเฉพาะใน จ.
ชุมพรเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนหมอนทองมากที่สุดในภาคใต้ และมากเป็นอันดับสองในประเทศ รองจาก จ.จันทบุรี 
จังหวัดชุมพรได้รับคำร้องเรียน จากผู้บริโภค และ ผู้เดินทางระหว่าง ชุมพรกับกทม. รวม ถึงผู้ค้าส่งทุเรียนว่าได้มีการ
ลักลอบนำทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือ ทุเรียนอ่อน ออกสู่ท้องตลาดทำให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของทุเรียนหมอนทองใน จ.
ชุมพร ส่งผลให้ราคาทุเรียนลดลงอย่างรวดเร็วจาก 180บาท เหลือไม่ถึง 100 บาท อีก ทำให้ขาดความเช่ือถือจาก
ต่างประเทศ แต่กลุ่มแก็งค์ที่ค้าขายทุเรียนอ่อน ได้ผลประโยชน์เพียงจำนวนหนึ่ง ไม่คำนึง ถึงผลประโยชน์ ของ
ส่วนรวม ทั้งจังหวัดและ ประเทศชาติ 
 จังหวัดชุมพร จึงได้ แต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ ออกสู่
ตลาด จังหวัดชุมพร อีกทั้งได้ตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจออกตรวจสอบ ปราบปรามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยมีนาย
ทวีป ไทยสวี ป้องกัน จ.ชุมพร นำคณะชุดปฏิบัติการฯ มีทั้ง จนท.ศูนย์ดำรงธรรมชุมพร จนท.คุ้มครองผู้บริโภคชุมพร 
เข้าทำการตรวจสอบในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 22 มิย.64 จนได้เบาะแสว่ามีการนำทุเรียนอ่อน
ออกมาจำหน่ายทั้งที่แผงขายทุเรียนริมถนนสายเอเซีย41 และ ล้งรับซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออกต่างประเทศ จึงรายงาน
ให้ตนเองทราบ และจากการที่ได้รับมอบหมายจาก นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพรให้ควบคุมการปฏิบัติการ 
คณะกรรมการชุดนี้ จึงได้ปลอมตัว เป็นชาวบ้าน ด้วยการแต่งตัว ด้วยผ้าขาวม้าคาดสะเอวใส่เส้ือผ้าแบบชาวบ้าน 
เดินทางด้วยรถยนต์ไม่ติดตราราชการ ไปยัง พื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เข้าไปยัง แผงขายทุเรียน
ป้านึง ปูปลา เลขที่ 90 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก พบนางคำนึง พูลเถียะ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 8/60 หมู่ที่ 1 ต.
บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง กำลังขายทุเรียนจำนวนมาก ตรงตามที่สายลับแจ้ง จึง ทำทีเป็นผู้ซื้อเข้าไปสอบถาม
รายละเอียด นางคำนึงบอกกับนายสมพร รอง ผวจ.ชุมพร ซึ่งปลอมตัวเป็นชาวบ้านที่ต้องการซื้อทุเรียนว่า ทุเรียน
ทั้งหมดที่นำมาตั้งขายในแผงเป็นทุเรียนหมอนทองที่แก่จัดพร้อมรับประทานได้ แล้ว ขายในราคา กก.ละ70 บาท นาย
สมพรจึงทำทีตกลงซื้อ หลังจากนั้น จนท.ทั้งหมดจึงแสดงตัวเป็น จนท.ชุดปฏิบัติการปราบปรามการค้าทุเรียนอ่อน 
เข้าทำการตรวจสอบทุเรียนหมอนทองในแผงป้านึง 
 จากการตรวจสอบพบว่า มีทุเรียนอ่อน จำนวน 77 ลูก น้ำหนัก 222 กก. จึงทำการตรวจยึด และ ผ่าทุเรียน
เหล่านั้นพบว่า เนื้อทุเรียนยังขาว ไม่มีกล่ินหอมของทุเรียนแก่ แต่อย่างใด อันแสดงถึงเป็นลักษณะของทุเรียนอ่อน 
จึงได้ใช้เครื่องมือของ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ทำการตรวจวัดปริมาณแป้งในเนื้อทุเรียนพบว่ามีปริมาณเพียง 
17-18 % เท่านั้น ทั้งที่มาตรฐานของปริมาณแป้ง จะต้องมี ถึง 32 % จึงถือเป็นทุเรียนแก่ พร้อมสุกและ รับประทาน
ได้ และได้จับกุมนางคำนึง โดยให้การยอมรับว่าเป็นผู้ค้าทุเรียนจำนวนดังกล่าวจริง แล้วควบคุมตัวไปทำบันทึกจับกุม 
นำส่ง ตำรวจ สภ.ทุ่งตะโก ในข้อหา พยายามขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด 
สภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ตาม กฎหมาย อาญา มาตรา 271และมาตรา80 และข้อหาเจตนา



ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ฯลฯ 
ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 47 ทำเอานางคำนึงถึงกับเขาอ่อนให้การรับสารภาพ ทางด้านนายบัญชา ธนู
อินทร์ นายอำเภอทุ่งตะโก นายทวีป ไทยสวี ป้องกัน จ.ชุมพร นายดุสิต ศักรกานต์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดชุมพร นำกำลัง เข้าตรวจสอบ ล้งรับซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ที่ตั้งริมถนนเอเซีย41 ในพื้นที่ อ.ทุ่ง
ตะโก จ.ชุมพรพบว่ามีทุเรียนอ่อนจำนวนหนึ่งในล้งทุเรียนดังกล่าว จึงได้ทำการตรวจยึด นำไปตรวจสอบคุณภาพ และ 
เชิญตัว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ล้งทุเรียนที่มีทุเรียนอ่อนไปสอบถามก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
  



 
ชุมพร – เอาจริงลุยจับการค้าทุเรียนอ่อนตามมาตรการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

เมื่อเวลา 00.00 น.วันที่ 23 มิย.64 ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพชร รอง ผวจ.
ชุมพร เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน มิย. เป็นต้นไป เป็นช่วงที่ ทุเรียนหมอนทองในภาคใต้ เริ่มออกสุ่ตลาด โดยเฉพาะใน จ.
ชุมพรเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนหมอนทองมากที่สุดในภาคใต้ และมากเป็นอันดับสองในประเทศ รองจาก จ.จันทบุรี 
จังหวัดชุมพรได้รับคำร้องเรียน จากผู้บริโภค และ ผู้เดินทางระหว่าง ชุมพรกับกทม. รวม ถึงผู้ค้าส่งทุเรียนว่าได้มีการ
ลักลอบนำทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือ ทุเรียนอ่อน ออกสู่ท้องตลาดทำให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของทุเรียนหมอนทองใน จ.
ชุมพร ส่งผลให้ราคาทุเรียนลดลงอย่างรวดเร็วจาก 180บาท เหลือไม่ถึง 100 บาท อีก ทำให้ขาดความเช่ือถือจาก
ต่างประเทศ แต่กลุ่มแก็งค์ที่ค้าขายทุเรียนอ่อน ได้ผลประโยชน์เพียงจำนวนหนึ่ง ไม่คำนึง ถึงผลประโยชน์ ของ
ส่วนรวม ทั้งจังหวัดและ ประเทศชาติ 
 จังหวัดชุมพร จึงได้ แต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ ออกสู่
ตลาด จังหวัดชุมพร อีกทั้งได้ตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจออกตรวจสอบ ปราบปรามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยมีนาย
ทวีป ไทยสวี ป้องกัน จ.ชุมพร นำคณะชุดปฏิบัติการฯ มีทั้ง จนท.ศูนย์ดำรงธรรมชุมพร จนท.คุ้มครองผู้บริโภคชุมพร 
เข้าทำการตรวจสอบในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 22 มิย.64 จนได้เบาะแสว่ามีการนำทุเรียนอ่อน
ออกมาจำหน่ายทั้งที่แผงขายทุเรียนริมถนนสายเอเซีย41 และ ล้งรับซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออกต่างประเทศ จึงรายงาน
ให้ตนเองทราบ และจากการที่ได้รับมอบหมายจาก นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพรให้ควบคุมการปฏิบัติการ 
คณะกรรมการชุดนี้ จึงได้ปลอมตัว เป็นชาวบ้าน ด้วยการแต่งตัว ด้วยผ้าขาวม้าคาดสะเอวใส่เส้ือผ้าแบบชาวบ้าน 
เดินทางด้วยรถยนต์ไม่ติดตราราชการ ไปยัง พื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เข้าไปยัง แผงขายทุเรียน
ป้านึง ปูปลา เลขที่ 90 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก พบนางคำนึง พูลเถียะ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 8/60 หมู่ที่ 1 ต.
บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง กำลังขายทุเรียนจำนวนมาก ตรงตามที่สายลับแจ้ง จึง ทำทีเป็นผู้ซื้อเข้าไปสอบถาม
รายละเอียด นางคำนึงบอกกับนายสมพร รอง ผวจ.ชุมพร ซึ่งปลอมตัวเป็นชาวบ้านที่ต้องการซื้อทุเรียนว่า ทุเรียน
ทั้งหมดที่นำมาตั้งขายในแผงเป็นทุเรียนหมอนทองที่แก่จัดพร้อมรับประทานได้ แล้ว ขายในราคา กก.ละ70 บาท นาย
สมพรจึงทำทีตกลงซื้อ หลังจากนั้น จนท.ทั้งหมดจึงแสดงตัวเป็น จนท.ชุดปฏิบัติการปราบปรามการค้าทุเรียนอ่อน 
เข้าทำการตรวจสอบทุเรียนหมอนทองในแผงป้านึง 
 จากการตรวจสอบพบว่า มีทุเรียนอ่อน จำนวน 77 ลูก น้ำหนัก 222 กก. จึงทำการตรวจยึด และ ผ่าทุเรียน
เหล่านั้นพบว่า เนื้อทุเรียนยังขาว ไม่มีกล่ินหอมของทุเรียนแก่ แต่อย่างใด อันแสดงถึงเป็นลักษณะของทุเรียนอ่อน 
จึงได้ใช้เครื่องมือของ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ทำการตรวจวัดปริมาณแป้งในเนื้อทุเรียนพบว่ามีปริมาณเพียง 
17-18 % เท่านั้น ทั้งที่มาตรฐานของปริมาณแป้ง จะต้องมี ถึง 32 % จึงถือเป็นทุเรียนแก่ พร้อมสุกและ รับประทาน
ได้ และได้จับกุมนางคำนึง โดยให้การยอมรับว่าเป็นผู้ค้าทุเรียนจำนวนดังกล่าวจริง แล้วควบคุมตัวไปทำบันทึกจับกุม 
นำส่ง ตำรวจ สภ.ทุ่งตะโก ในข้อหา พยายามขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด 
สภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ตาม กฎหมาย อาญา มาตรา 271และมาตรา80 และข้อหาเจตนา
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ฯลฯ 
ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 47 ทำเอานางคำนึงถึงกับเขาอ่อนให้การรับสารภาพ 



ทางด้านนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอทุ่งตะโก นายทวีป ไทยสวี ป้องกัน จ.ชุมพร นายดุสิต ศักรกานต์ 
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร นำกำลัง เข้าตรวจสอบ ล้งรับซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ที่ตั้งริม
ถนนเอเซีย41 ในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรพบว่ามีทุเรียนอ่อนจำนวนหนึ่งในล้งทุเรียนดังกล่าว จึงได้ทำการตรวจยึด 
นำไปตรวจสอบคุณภาพ และ เชิญตัว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ล้งทุเรียนที่มีทุเรียนอ่อนไปสอบถามก่อนจะดำเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 
  



 

 
เมื่อเวลา 00.00 น.วันที่ 23 มิย.64 ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพชร รอง ผวจ.

ชุมพร เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน มิย. เป็นต้นไป เป็นช่วงที่ ทุเรียนหมอนทองในภาคใต้ เริ่มออกสุ่ตลาด โดยเฉพาะใน จ.
ชุมพรเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนหมอนทองมากที่สุดในภาคใต้ และมากเป็นอันดับสองในประเทศ รองจาก จ.จันทบุรี 
จังหวัดชุมพรได้รับคำร้องเรียน จากผู้บริโภค และ ผู้เดินทางระหว่าง ชุมพรกับกทม. รวม ถึงผู้ค้าส่งทุเรียนว่าได้มีการ
ลักลอบนำทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือ ทุเรียนอ่อน ออกสู่ท้องตลาดทำให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของทุเรียนหมอนทองใน จ.
ชุมพร ส่งผลให้ราคาทุเรียนลดลงอย่างรวดเร็วจาก 180บาท เหลือไม่ถึง 100 บาท อีก ทำให้ขาดความเช่ือถือจาก
ต่างประเทศ แต่กลุ่มแก็งค์ที่ค้าขายทุเรียนอ่อน ได้ผลประโยชน์เพียงจำนวนหนึ่ง ไม่คำนึง ถึงผลประโยชน์ ของ
ส่วนรวม ทั้งจังหวัดและ ประเทศชาติ 
 จังหวัดชุมพร จึงได้ แต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ ออกสู่
ตลาด จังหวัดชุมพร อีกทั้งได้ตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจออกตรวจสอบ ปราบปรามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยมีนาย
ทวีป ไทยสวี ป้องกัน จ.ชุมพร นำคณะชุดปฏิบัติการฯ มีทั้ง จนท.ศูนย์ดำรงธรรมชุมพร จนท.คุ้มครองผู้บริโภคชุมพร 
เข้าทำการตรวจสอบในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 22 มิย.64 จนได้เบาะแสว่ามีการนำทุเรียนอ่อน
ออกมาจำหน่ายทั้งที่แผงขายทุเรียนริมถนนสายเอเซีย41 และ ล้งรับซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออกต่างประเทศ จึงรายงาน
ให้ตนเองทราบ และจากการที่ได้รับมอบหมายจาก นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพรให้ควบคุมการปฏิบัติการ 
คณะกรรมการชุดนี้ จึงได้ปลอมตัว เป็นชาวบ้าน ด้วยการแต่งตัว ด้วยผ้าขาวม้าคาดสะเอวใส่เส้ือผ้าแบบชาวบ้าน 
เดินทางด้วยรถยนต์ไม่ติดตราราชการ ไปยัง พื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เข้าไปยัง แผงขายทุเรียน
ป้านึง ปูปลา เลขที่ 90 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก พบนางคำนึง พูลเถียะ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 8/60 หมู่ที่ 1 ต.
บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง กำลังขายทุเรียนจำนวนมาก ตรงตามที่สายลับแจ้ง จึง ทำทีเป็นผู้ซื้อเข้าไปสอบถาม
รายละเอียด นางคำนึงบอกกับนายสมพร รอง ผวจ.ชุมพร ซึ่งปลอมตัวเป็นชาวบ้านที่ต้องการซื้อทุเรียนว่า ทุเรียน
ทั้งหมดที่นำมาตั้งขายในแผงเป็นทุเรียนหมอนทองที่แก่จัดพร้อมรับประทานได้ แล้ว ขายในราคา กก.ละ70 บาท นาย
สมพรจึงทำทีตกลงซื้อ หลังจากนั้น จนท.ทั้งหมดจึงแสดงตัวเป็น จนท.ชุดปฏิบัติการปราบปรามการค้าทุเรียนอ่อน 
เข้าทำการตรวจสอบทุเรียนหมอนทองในแผงป้านึง 
 จากการตรวจสอบพบว่า มีทุเรียนอ่อน จำนวน 77 ลูก น้ำหนัก 222 กก. จึงทำการตรวจยึด และ ผ่าทุเรียน
เหล่านั้นพบว่า เนื้อทุเรียนยังขาว ไม่มีกล่ินหอมของทุเรียนแก่ แต่อย่างใด อันแสดงถึงเป็นลักษณะของทุเรียนอ่อน 
จึงได้ใช้เครื่องมือของ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ทำการตรวจวัดปริมาณแป้งในเนื้อทุเรียนพบว่ามีปริมาณเพียง 
17-18 % เท่านั้น ทั้งที่มาตรฐานของปริมาณแป้ง จะต้องมี ถึง 32 % จึงถือเป็นทุเรียนแก่ พร้อมสุกและ รับประทาน
ได้ และได้จับกุมนางคำนึง โดยให้การยอมรับว่าเป็นผู้ค้าทุเรียนจำนวนดังกล่าวจริง แล้วควบคุมตัวไปทำบันทึกจับกุม 
นำส่ง ตำรวจ สภ.ทุ่งตะโก ในข้อหา พยายามขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด 
สภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ตาม กฎหมาย อาญา มาตรา 271และมาตรา80 และข้อหาเจตนา
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ฯลฯ 
ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 47 ทำเอานางคำนึงถึงกับเขาอ่อนให้การรับสารภาพ 



 ทางด้านนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอทุ่งตะโก นายทวีป ไทยสวี ป้องกัน จ.ชุมพร นายดุสิต ศักรกานต์ 
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร นำกำลัง เข้าตรวจสอบ ล้งรับซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ที่ตั้งริม
ถนนเอเซีย41 ในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรพบว่ามีทุเรียนอ่อนจำนวนหนึ่งในล้งทุเรียนดังกล่าว จึงได้ทำการตรวจยึด 
นำไปตรวจสอบคณุภาพ และ เชิญตัว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ล้งทุเรียนที่มีทุเรียนอ่อนไปสอบถามก่อนจะดำเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 
  



 

 



 

 

 
  



 

 
เมื่อเวลา 00.00 น.วันที่ 23 มิย.64 ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพชร รอง ผวจ.ชุมพร 

เปิดเผยว่า”ในช่วงเดือน มิย. เป็นต้นไป เป็นช่วงที่ ทุเรียนหมอนทองในภาคใต้ เริ่มออกสุ่ตลาด โดยเฉพาะใน จ.ชุมพร
เป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนหมอนทองมากที่สุดในภาคใต้ และมากเป็นอันดับสองในประเทศ รองจาก จ.จันทบุรี  จังหวัด
ชุมพรได้รับคำร้องเรียน จากผู้บริโภค และ ผู้เดินทางระหว่าง ชุมพร และ กทม. รวม ถึงผู้ค้าส่งทุเรียนว่าได้มีการ
ลักลอบนำทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือ ทุเรียนอ่อน ออกสู่ท้องตลาดทำให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของทุเรียนหมอนทองใน จ.
ชุมพร ส่งผลให้ราคาทุเรียนลดลงอย่างรวดเร็วจาก 180บาท เหลือไม่ถึง 100 บาท  อีก ทำให้ขาดความเช่ือถือจาก
ต่างประเทศ แต่กลุ่มแก็งค์ที่ค้าขายทุเรียนอ่อน ได้ผลประโยชน์เพียงจำนวนหนึ่ง ไม่คำนึง ถึงผลประโยชน์ ของ
ส่วนรวม ทั้งจังหวัดและ ประเทศชาติ 
 จังหวัดชุมพร จึงได้ แต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ ออกสู่
ตลาด จังหวัดชุมพร อีกทั้งได้ตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจออกตรวจสอบ ปราบปรามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยมีนาย
ทวีป ไทยสวี ป้องกัน จ.ชุมพร  นำคณะชุดปฏิบัติการฯ มีทั้ง จนท.ศูนย์ดำรงธรรมชุมพร จนท.คุ้มครองผู้บริโภค
ชุมพร  เข้าทำการตรวจสอบในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 22 มิย.64 จนได้เบาะแสว่ามีการนำทุเรียน
อ่อนออกมาจำหน่ายทั้งที่แผงขายทุเรียนริมถนนสายเอเซีย41 และ ล้งรับซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออกต่างประเทศ จึง
รายงานให้ นายสมพร ปัจฉิมเพชร รอง ผวจ.ชุมพร ที่ได้รับมอบหมายจาก นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพรให้
ควบคุมการปฏิบัติการ คณะกรรมการชุดนี้ 

นายสมพร ปัจฉิมเพชร รอง ผวจ.ชุมพร ได้ปลอมตัว เป็นชาวบ้าน ด้วยการแต่งตัว ด้วยผ้าขาวม้าคาดสะเอว
ใส่เส้ือผ้าแบบชาวบ้าน  เดินทางด้วยรถยนต์ไม่ติดตราราชการ ไปยัง พื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 
เข้าไปยัง แผงขายทุเรียนป้านึง ปูปลา เลชที่ 90 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก พบนางคำนึง พูลเถียะ อายุ 66 ปี 
บ้านเลขที่ 8/60 หมู่ที่ 1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง กำลังขายทุเรียนจำนวนมาก ตรงตามที่สายลับแจ้ง จึง ทำที
เป็นผู้ซื้อเข้าไปสอบถามรายละเอียด นางคำนึงบอกกับนายสมพร รอง ผวจ.ชุมพร ซึ่งปลอมตัวเป็นชาวบ้านที่ต้องการ
ซื้อทุเรียนว่า ทุเรียนทั้งหมดที่นำมาตั้งขายในแผงเป็นทุเรียนหมอนทองที่แก่จัดพร้อมรับประทานได้ แล้ว ขายในราคา 
กก.ละ70 บาท นายสมพรจึงทำทีตกลงซื้อ หลังจากนั้น จนท.ทั้งหมดจึงแสดงตัวเป็น จนท.ชุดปฏิบัติการปราบปราม
การค้าทุเรียนอ่อน เข้าทำการตรวจสอบทุเรียนหมอนทองในแผงป้านึง 
 จากการตรวจสอบพบว่า มีทุเรียนอ่อน จำนวน 77 ลูก น้ำหนัก 222 กก. จึงทำการตรวจยึด และ ผ่าทุเรียน
เหล่านั้นพบว่า เนื้อทุเรียนยังขาว ไม่มีกล่ินหอมของทุเรียนแก่ แต่อย่างใด อันแสดงถึงเป็นลักษณะของทุเรียนอ่อน 
จึงได้ใช้เครื่องมือของ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ทำการตรวจวัดปริมาณแป้งในเนื้อทุเรียนพบว่ามีปริมาณเพียง 
17-18 % เท่านั้น ทั้งที่มาตรฐานของปริมาณแป้ง จะต้องมี ถึง 32 % จึงถือเป็นทุเรียนแก่ พร้อมสุกและ รับประทาน
ได้  หันไปจับกุมนางคำนึง ให้การยอมรับว่าเป็นผู้ค้าทุเรียนจำนวนดังกล่าวจริง แล้วควบคุมตัวป้านึงไปทำบันทึก
จับกุม นำส่ง ตำรวจ สภ.ทุ่งตะโก ในข้อหา พยายามขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเช่ือใน
แหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ตาม กฎหมาย อาญา มาตรา 271และมาตรา



80  และข้อหาเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ ฯลฯ  ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 47  ทำเอานางคำนึงถึงกับเขาอ่อนให้การรับสารภาพ 

ทางด้านนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอทุ่งตะโก นายทวีป ไทยสวี ป้องกัน จ.ชุมพร นายดุสิต ศักรกานต์ 
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร นำกำลัง เข้าตรวจสอบ ล้งรับซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ที่ตั้งริม
ถนนเอเซีย41 ในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรพบว่ามีทุเรียนอ่อนจำนวนหนึ่งในล้งทุเรียนดังกล่าว จึงได้ทำการตรวจยึด 
นำไปตรวจสอบคุณภาพ  และ เชิญตัว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ล้งทุเรียนที่มีทุเรียนอ่อนไปสอบถามก่อนจะดำเนินการตาม
กฎหมายต่อไป  นายบัญชา อินทรธนู นอภ.ทุ่งตะโก กล่าวว่า เป็นนโยบายของ ผวจ.ชุมพร ให้แก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน
เนื่องจากมีผลเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมาก” ในขณะที่ราคาทุเรียนหมอนทองเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ใน จ.
ชุมพร มีราคา 160บาท ต่อ กก. หลังจากช่วงต้นเดือนมีราคาสูงถึง 200 บาท ต่อ กก. 
  



 

 
 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพชร รอง ผวจ.ชุมพร เปิดเผยว่า ช่วง
เดือน มิ.ย.เป็นช่วงที่ทุเรียนหมอนทองในภาคใต้ เริ่มออกสู่ตลาด โดยเฉพาะใน จ.ชุมพร มีพื้นที่ปลูกทุเรียนหมอนทอง
มากที่สุดในภาคใต้ และมากเป็นอันดับสองในประเทศรองจาก จ.จันทบุรี แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเคยได้รับการ
ร้องเรียนจากประชาชนหลายราย ว่ามีผู้ค้าลักลอบตัดทุเรียนอ่อนนำมาจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งเป็นการตัดราคา
ทุเรียนชาวสวนด้วยกันเอง จากกิโลกรัมละ 180 บาท เหลือไม่ถึง 100 บาท อีกทั้งมีประชาชนหลงเช่ือว่าซื้อไปแล้วทิ้ง
ไว้ 2-3 วันจะสุกรับประทานได้ แต่ก็ไม่เป็นไปตามคาดหวัง สุดท้ายก็ต้องทิ้งทุเรียนด้อยคุณภาพดังกล่าว 
 นายสมพร กล่าวอีกว่า ทางจังหวัดชุมพรจึงแต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียน
ด้อยคุณภาพ โดยมีนายทวีป ไทยสวี ป้องกัน จ.ชุมพร นำคณะชุดปฏิบัติการฯ มีทั้ง จนท.ศูนย์ดำรงธรรมชุมพร จนท.
คุ้มครองผู้บริโภคชุมพร เข้าทำการตรวจสอบในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมาได้เบาะแส
ว่ามีการนำทุเรียนอ่อนออกมาจำหน่ายทั้งที่แผงขายทุเรียนริมถนนสายเอเซีย 41 และล้งรับซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออก
ต่างประเทศ ตนจึงได้ปลอมตัวเป็นชาวบ้านนำกำลังไปยังแผงทุเรียนดังกล่าว เมื่อไปถึงก็พบ นางคำนึง พูลเถียะ อายุ 
66 ปี ชาว จ.ระนอง กำลังขายทุเรียนจำนวนมากตรงตามที่สายลับแจ้ง จึงทำทีเป็นผู้ซื้อเข้าไปสอบถามรายละเอียด 
โดยนางคำนึงเสนอขายทุเรียนในราคากิโลกรัมละ 70 บาท นายสมพรจึงทำทีตกลงซื้อ หลังจากนั้น จนท.ทั้งหมดจึง
แสดงตัวเป็น จนท.ชุดปฏิบัติการปราบปรามการค้าทุเรียนอ่อนเข้าทำการตรวจสอบทุเรียนหมอนทองในแผงดังกล่าว 
ปรากฏว่ามีทุเรียนอ่อนจำนวน 77 ลูก น้ำหนัก 222 กก. จึงยึดไปตรวจสอบทั้งหมด เบ้ืองต้นตรวจวัดปริมาณแป้งใน
เนื้อทุเรียนแล้วพบว่ามีเพียง 17-18% เท่านั้น ทั้งที่มาตรฐานของปริมาณแป้งจะต้องมี ถึง 32% จึงถือเป็นทุเรียนแก่ 
พร้อมสุกและรับประทานได้ 
 ขณะที่ นางคำนึง ให้การยอมรับว่า เป็นผู้ค้าทุเรียนจำนวนดังกล่าวจริง จึงคุมตัวไปส่งยัง สภ.ทุ่งตะโก 
ก่อนที่พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหา "...พยายามขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือใน
แหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ตามกฎหมายอาญามาตรา 271 และมาตรา 80 และ
ข้อหาเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการ ฯลฯ  ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 47 
  



  

 

 



 

  



  

"สสก.3 จ.ระยอง" เตรียมความพร้อมเกษตรกรดูแลจัดการ"แปลงผลไม้"อย่างถูกวิธีในภาวะอากาศ
เปล่ียนแปลง ระดม นักวิชาการ นักวิจัย และนักการเกษตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้การจัดการแปลง
ปลูกอย่างถูกวิธีเพื่อรักษาคุณภาพ"ผลไม้"ภาคตะวันออกให้ดีมีคุณภาพ 

"สสก.3 จ.ระยอง"เตรียมความพร้อมเกษตรกรดูแลจัดการแปลงผลไม้อย่างถูกวิธีในภาวะอากาศ
เปล่ียนแปลง ระดม นักวิชาการ นักวิจัย และนักการเกษตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้การจัดการแปลง
ปลูกอย่างถูกวิธีเพื่อรักษาคุณภาพผลไม้ภาคตะวันออกให้ดีมีคุณภาพสืบเนื่องต่อไป  

นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง(สสก. 3 จ.
ระยอง)เปิดเผยถึงขบวนการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนพื้นที่ภาคตะวันออกว่า จากสภาพสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปล่ียนแปลงฝนตกไม่ต่อเนื่อง ไม่ตรงตามฤดูกาล เกิดลมกระโชกแรงและภัยแล้งที่ยาวนานในแทบทุกปีในช่วงที่ผ่าน
มาเกิดผลกระทบต่อชาวสวนทุเรียนเป็นอย่างมาก  
 ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญของประเทศ โดยจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง มีพื้นที่ปลูก
มากกว่า 600,000 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 600,000 ตัน จำหน่ายได้เฉล่ีย 100 – 150 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบันมีการ
ขยายพื้นที่ปลูกประมาณร้อยละ 5 – 10 ต่อปี และมีตลาดต่างประเทศ คือ จีน รองรับ ปัจจัยสำคัญต่อการผลิต
ทุเรียนให้ประสบผลสำเร็จ คือ การเลือกใช้กิ่งพันธ์ุที่ดีมีมาตรฐาน ทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเช้ือรา 
_Phytophthora palmivora_ และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมที่มีความแปรปรวน ล้วนเข้ามากระทบต่อการผลิตและ
คุณภาพผลผลิต ขณะเดียวกันมีการปลูกใหม่เพิ่มขึ้น และพื้นที่ปลูกที่กำลังจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากเช่นกัน  ขณะที่
เกษตรกรยังขาดประสบการณ์ความรู้ในการบริหารจัดการสวนให้ประสบความสำเร็จ และยังไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลความรู้ด้านวิชาการได้อย่างทันท่วงทีอีกไม่น้อย 
 “สสก.3 จ.ระยอง เป็นหน่วยงานประสานการขับเคล่ือนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก จึงได้จัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำองค์ความรู้การจัดการสวนทุเรียนที่เกิดความเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดล้อม ของ
สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มสิทธิภาพและพัฒนาการผลิตทุเรียนภาค
ตะวันออกทั้งระบบขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงต่อการจัดการสวนทุเรียน
ทั้งระบบ รวมถึงแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการดอกและผลทุเรียนในช่วงสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง พร้อมแนวทาง
แก้ไขปัญหา และจัดทำองค์ความรู้นี้เผยแพร่ให้สู่เกษตรกรทั่วไปได้นำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป”นายปิยะ สมัครพงศ์ กล่าว 
 ทางด้าน นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมพัฒนาการ
เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เพื่อรับกับสถานการณ์
สภาพอากาศที่มีการเปล่ียนแปลงต่อเกษตรกรที่ผลิตทุเรียน โดยเน้นความรู้ความเข้าใจเพื่อการเตรียมรับมือ และ
แนวทางป้องกันแก้ไขเมื่อเจอกับสภาพการณ์ เช่นการดูแลแปลงปลูกผลไม้ในภาวะภัยแล้ง วาตภัย และอุทกภัย ที่
นับวันเกษตรกรจะประสบอย่างต่อเนื่องในทุกปี  



ในที่สัมนาจะมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจัดการสวนทุเรียนให้ประสบผลสำเร็จในช่วงที่ได้รับ
ผลกระทบจากการการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ตลอดถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา จากนักวิชการ ผลงาน
การศึกษาวิจัยและประสบการณ์ของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จกับการรับมือในช่วงที่ผ่านมา พร้อมจัดทำองค์
ความรู้ด้านการผลิตและการจัดการสวนทุเรียนเผยแพร่ให้เกษตรกรได้นำไปใช้ต่อไป  

โดยจะจัดขึ้น 2 แห่ง ในระหว่างวันที่  28 – 29  มิถุนายน  2564  แห่งที่ 1  ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตาม
พระราชดำริจังหวัดจันทบุรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และแห่งที่ 2  ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม้ผลระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม้ผลระดับอำเภอ  
และสมาชิกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก  ซึ่งทุกส่วนงานที่เข้าร่วมสัมนาฯ มาจาก 3 จังหวัดภาค
ตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง 

 “ที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนคือ ฝนตกแบบไม่ทั่วถึง เกิดฝนทิ้งช่วง เป็นผลให้
คุณภาพของทุเรียนสูญเสียไป เมื่อสภาพอากาศเปล่ียนแปลงและแปรปรวนคุณภาพของเนื้อทุเรียนจะไม่ดีเท่าที่ควร 
เนื่องจากเมื่อฝนตกทุเรียนจะแตกใบอ่อน แล้วเกิดฝนทิ้งช่วงการจัดการธาตุอาหารภายในของพืชจึงไม่เพียงพอที่จะ
นำไปเล้ียงผลทำให้เนื้อและสีไม่เข้มเหมือนสภาพอากาศปกติ  ทำให้ราคาขายตกต่ำ แต่หากมีการจัดการสวนที่ถูกต้อง
แม้เจอภาวะเปล่ียนแปลง เกษตรกรมีการจัดการใบตามหลักวิชการเกษตรในการบำรุงต้น ใบจะทำให้ลูกอ่อนที่ยัง
เหลืออยู่เจริญเติบโตมีคุณภาพที่ดีได้”  นางสาววรนุช สีแดง กล่าว 


