
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

โควิด-19 1. 'เฉลิมชัย' ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้โควิด-19 กรุงเทพธุรกิจ  

2. รัฐมนตรีเกษตรฯ 'เฉลิมชัย ' ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภค
บริโภค ภายใต้โครงการแบ่งปันน ้าใจ"เกษตรไทยสู้โควิด-19 " 

คมชัดลึก 

3. ก.เกษตรหนุนส่งสินค้าเกษตรช่วยบุคคลากรสธ.ทั่วปท. อปท.นิวส์ 
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5. รัฐมนตรีเกษตรฯ ‘เฉลิมชัย’ ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภค
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ส้านักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

7. เกษตรฯ จันทบุรี ยกระดับแปลงใหญ่'เกษตรสมัยใหม่' บลูชิพ 

Fruit Board 8. 'ฟรุตบอร์ด'สรุปแผนบริหารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จ บลูชิพ 

9. Fruit Board เคาะแผนบริหารจัดการผลไม้เบ็ดเสร็จ เตรียมรับผลผลิตเหนือ -
ใต้ทยอยออกสู่ตลาด 

แนวหน้า 

ธุรกิจดินปุ๋ย 10. กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งพัฒนา "รู้ดิน รู้ปุ๋ย"ตอบสนองธุรกิจดินปุ๋ย พร้อมใช้
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ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  11. เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับมือภาคีเครือข่าย พัฒนาภาคเกษตรกรรม
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เห็ดตับเต่าบ้านสามเรือน 

ส้านักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

เกษตรกรรมยั่งยืน  12. สสก. 5 สงขลา ชูการวิจัยเชิงพื นที่ผลักดันศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการท้า
เกษตรกรรมยั่งยืน 
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ข่า 13. สีสันการแข่งขันน่้าข้าวพันธุ์พื นเมือง "ไร่ดอกข่า 50"  ตะลอนข่าว ไทยรัฐทีวี 

14. 'พังงา' ของดีข้าวไร่พันธ์ดอกข่าพื นเมือง น้ามาแปรรูปท้าอาหาร-ขนม  ข่าวนอกลู่ ช่อง 3 
วันถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

15. เกษตรจังหวัด เกษตรอ้าเภอ!!ระดมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ 

Timenews 

แปลงใหญ่ 16. กลุ่มเกษตรกรแม่แจ่ม เชื่อมโยงการตลาด ผ่านโครงการยกระดับแปลงใหญ่ เชียงใหม่นิวส์ 

แปรรูป 
สินค้าเกษตร 

17. “เกษตรเชียงใหม่ส่งเสริมแปรรูปสินค้าเกษตรสร้างอาชีพและคลังอาหารแก่คน
ในชุมชน” 

เชียงใหม่นิวส์ 

ผลไม้อัตลักษณ์ 18. ศาสตร์ปันสุข : โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมมูลค่า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม้
ผลอัตลักษณ์ท้องถิ่น (ทุเรียนสาลิกา, มังคุดทิพย์พังงา) อ.กะปง จ.พังงา  

ช่อง 9 MCOT 
 

19. มังคุดทิพย์พังงา ออกสู่ตลาดแล้ว อมรินทร์ทีวี 
ล้าไย 20. ล้าไยผลผลิตปีนี  กว่า 6 แสนตัน ชาวสวนมีทั งลุ้นราคา และหันมาลุยตลาด

ออนไลน์ 
เชียงใหม่นิวส์ 

วิสาหกิจ 21. ส่งวิสาหกิจบ้านห้วยทราย “ชิงชัย” สสก.5 หนุนสู้ต้นแบบเข้มแข็ง สงขลาโฟกัส 
สารชีวภัณฑ์ 22. สสก.5 สงขลาหนุนศูนย์อารักขาพืชวิจัยใช้ชีวภัณฑ์สู่เกษตรกรรมยั่งยืน สงขลาโฟกัส 

 23. ลงนาม (ภาพข่าว) เดลินิวส์ 

อ่ืน ๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
'เฉลิมชัย' ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพแบ่งปันน  าใจ เกษตรไทยสู้โควิด-19 

 

  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรม
ด้ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และกลุ่มเพ่ือนเฉลิมชัย ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภค
บริโภค ภายใต้โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้โควิด-19 ได้แก่ กล้วยหอม ล้าไย แก้วมังกร มังคุด เงาะ 
ขนมปังกรอบ กาแฟ และน ้าด่ืม ณ โรงพยาบาลสนาม เอราวัณ 1 บางบอน (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา) 

  จากนั นได้เดินทางไปโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพ่ือส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้า
อุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้โควิด-19 ได้แก่ กล้วยหอม ล้าไย แก้วมังกร มังคุด 
เงาะ แตงกวา มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว พริกขี หนู กะเพรา คะน้า ฟักทอง ขนมปังกรอบ กาแฟ ซีอิ วขาว และ
น ้าด่ืม 

  "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั งภาครัฐ และเอกชน ในการเป็นส่วนหนึ่งที่
จะน้าสินค้าเกษตรคุณภาพ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคมาช่วยสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลและตามสถานที่ต่าง 
ๆ และขอเป็นตัวแทนรัฐบาลในการแสดงความห่วงใยถึงบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้อง และพ่ี
น้องประชาชน ที่จะผ่านพ้นวิกฤตในครั งนี ไปด้วยกัน" 

 

 

 



  ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่ง
การไปยังหน่วยงานทั งส่วนกลางและภูมิภาคให้ด้าเนิน “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด -19” ไป
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายไปในทางดีขึ น ตามข้อสั่งการของ ดร .เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นการส่งต่อก้าลังใจไปยังผู้ เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกัน
ก้าวพ้นวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ นอยู่ในขณะนี ไปด้วยกัน ซ่ึงภาพรวมของโครงการฯ นั น หน่วยงานในสังกัดกรม
ส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพ ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงานและประชาชน ที่
ได้รับผลกระทบในพื นที่ต่าง ๆ ไปแล้ว จ้านวนทั งสิ น 249 ครั ง ใน 40 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี 
เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ขอนแก่น บุรีรัมย์ หนองบัวล้าภู มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุดรธานี บึงกาฬ 
ยโสธร เลย ชุมพร สงขลา พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช ล้าปาง ล้าพูน พะเยา อุตรดิตถ์ 
แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ เชียงราย และกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รัฐมนตรีเกษตรฯ 'เฉลิมชัย' ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการแบ่งปัน

น  าใจ"เกษตรไทยสู้โควิด-19 " 

 

   ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรม
ด้ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มเพ่ือนเฉลิมชัย ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภค
บริโภค ภายใต้โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้โควิด-19 ได้แก่ กล้วยหอม ล้าไย แก้วมังกร มังคุด เงาะ 
ขนมปังกรอบ กาแฟ และน ้าด่ืม ณ โรงพยาบาลสนาม เอราวัณ 1 บางบอน (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา)  
 
  จากนั นได้เดินทางไปโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพ่ือส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้า
อุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการแบ่งปันน ้าใจเกษตรไทยสู้โควิด-19 ได้แก่ กล้วยหอม ล้าไย แก้วมังกร มังคุด 
เงาะ แตงกวา มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว พริกขี หนู กะเพรา คะน้า ฟักทอง ขนมปังกรอบ กาแฟ ซีอิ วขาว และ
น ้าด่ืม  
  รัฐมนตรีเกษตรฯ 'เฉลิมชัย' ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการ
แบ่งปันน ้าใจ"เกษตรไทยสู้โควิด-19 " 
  "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั งภาครัฐและเอกชนในการเป็นส่วนหนึ่งที่
จะน้าสินค้าเกษตรคุณภาพรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคมาช่วยสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลและตามสถานที่ต่าง 
ๆ และขอเป็นตัวแทนรัฐบาลในการแสดงความห่วงใยถึงบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้องและพ่ี
น้องประชาชน ที่จะผ่านพ้นวิกฤตในครั งนี ไปด้วยกัน"  



  ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่ง
การไปยังหน่วยงานทั งส่วนกลางและภูมิภาคให้ด้าเนิน“โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด -19” ไป
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายไปในทางดีขึ น ตามข้อสั่งการของ ดร .เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นการส่งต่อก้าลังใจไปยังผู้ เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกัน
ก้าวพ้นวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ นอยู่ในขณะนี ไปด้วยกัน 
  ซ่ึงภาพรวมของโครงการฯนั น หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพ 
ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื นที่ ต่าง ๆ ไปแล้ว จ้านวน
ทั งสิ น 249 ครั ง ใน 40 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี ลพบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม 
สมุทรสาคร ราชบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ขอนแก่น 
บุรีรัมย์ หนองบัวล้าภู มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุดรธานี บึงกาฬ ยโสธร เลย ชุมพร สงขลา พังงา กระบี่ ตรัง 
พัทลุง  นครศรีธร รมรา ช ล้า ปาง ล้าพูน  พะเยา อุตรดิตถ์ แ ม่ฮ่องสอน นครสวรรค์  เชีย งราย  และ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก.เกษตรหนุนส่งสินค้าเกษตรช่วยบุคคลากรสธ.ท่ัวปท. 

 
  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื อในแต่ละวันพุ่งสูงขึ นอย่าง
ต่อเนื่องอยู่ในขณะนี  ในส่วนของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกคนต่างรู้สึกห่วงใยพ่ีน้องคนไทยที่
ต้องต่อสู้กับวิกฤติความยากล้าบากที่ก้าลังเผชิญอยู่ จึงได้เดินหน้า “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโค
วิด-19” มาอย่างต่อเนื่อง 
 โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานเชื่อมโยง ส่งมอบสินค้า
เกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่าย และเกษตรกร ตลอดจ นจัดซื อสินค้า
เกษตรจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต้่า ซ่ึงเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาของเกษตรกร
ในช่วงการระบาดของโควิด – 19 ด้วยอีกทางหนึ่ง และน้าสินค้าเกษตรคุณภาพ ไปสนับสนุนให้กับหน่วยงาน 
บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนที่ได้รั บความเดือดร้อนจากภัยโควิด– 19 
เพ่ือแสดงไมตรีจิต เป็นกองเสบียง เป็นก้าลังใจต่อกัน ภายใต้แคมเปญ “ยามประเทศมีภัยเกษตรไทยพร้อมเป็น
กองเสบียง” 
 โดยล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้
เดินทางไปส่งมอบสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปแก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาล
สนามเอราวัณ 1 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย กล้วยหอม ล้าไย แก้วมังกร มังคุด เงาะ 
แตงกวา มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว พริกขี หนู กะเพรา คะน้า ฝักทอง ขนมปังกรอบมอลคิสท์ กาแฟส้าเร็จรูป 
Moccona Trio 3 in 1 กาแฟดริฟ อเมซอน ซีอิ วขาวเซิงโชวหวัง สูตรมาตรฐาน ซ่ึงได้รับเงินสนับสนุนจาก
กลุ่มเพ่ือนเฉลิมชัยในการจัดซื อสินค้าเกษตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร และยังได้รับการสนับสนุนสินค้าอุปโภค
บริโภคจากภาคเอกชนอีกด้วย 
 



  ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่ง
การไปยังหน่วยงานทั งส่วนกลางและภูมิภาคให้ด้าเนิน “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด -19” ไป
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายไปในทางดีขึ น ตามข้อสั่งการของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นการส่งต่อก้าลังใจไปยังผู้ เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกัน
ก้าวพ้นวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ นอยู่ในขณะนี ไปด้วยกัน 
 ภาพรวมของโครงการฯ นั น หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพ 
ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื นที่ ต่าง ๆ ไปแล้ว จ้านวน
ทั งสิ น 249 ครั ง ใน 40 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม 
สมุทรสาคร ราชบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ขอนแก่น 
บุรีรัมย์ หนองบัวล้าภู มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุดรธานี บึงกาฬ ยโสธร เลย ชุมพร สงขลา พังงา กระบี่ ตรัง 
พัทลุง  นครศรีธร รมรา ช ล้า ปาง ล้าพูน  พะเยา อุตรดิตถ์ แ ม่ฮ่องสอน นครสวรรค์  เชีย งราย  และ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตรฯ หนุนเสบียง”อาหาร-ผักผลไม้”ช่วยบุคลากรทางการเเพทย์เต็มท่ี 

 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูป ตาม “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัย
โควิด-19” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง และประชาชนผู้ประสบภัยจากโรคโควิด – 
19 อย่างต่อเนื่อง เต็มที่ 
 
 วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงส่งผลให้ยอดผู้ ติดเชื อ
ในแต่ละวันพุ่งสูงขึ นอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี  ในส่วนของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกคนต่าง
รู้สึกห่วงใยพ่ีน้องคนไทยที่ต้องต่อสู้กับวิกฤติความยากล้าบากที่ก้าลังเผชิญอยู่ จึงได้เดินหน้า “โครงการแบ่งปัน
น ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” มาอย่างต่อเนื่อง 
 
 โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานเชื่อมโยง ส่งมอบสินค้า
เกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่าย และเกษตรกร ตลอดจนจัดซื อสินค้า
เกษตรจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต้่า ซ่ึงเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาของเกษตรกร
ในช่วงการระบาดของโควิด – 19 ด้วยอีกทางหนึ่ง และน้าสินค้าเกษตรคุณภาพ ไปสนับสนุนให้กับหน่วยงาน 
บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยโควิด– 19 
เพ่ือแสดงไมตรีจิต เป็นกองเสบียง เป็นก้าลังใจต่อกัน ภายใต้แคมเปญ “ยามประเทศมีภัยเกษตรไทยพร้อมเป็น
กองเสบียง” 
 



 โดยล่าสุด เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปส่งมอบสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปแก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุ
บางขุนเทียน และโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย กล้วยหอม ล้าไย 
แก้วมังกร มังคุด เงาะ แตงกวา มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว พริกขี หนู กะเพรา คะน้า ฝักทอง ข นมปังกรอบ
มอลคิสท์ กาแฟส้าเร็จรูป Moccona Trio 3 in 1 กาแฟดริฟ อเมซอน ซีอิ วขาวเซิงโชวหวัง สูตรมาตรฐาน ซ่ึง
ได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่มเพ่ือนเฉลิมชัยในการจัดซื อสินค้าเกษตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร และยังได้รับการ
สนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคจากภาคเอกชนอีกด้วย 
 
 ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่ง
การไปยังหน่วยงานทั งส่วนกลางและภูมิภาคให้ด้าเนิน “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด -19” ไป
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายไปในทางดีขึ น ตามข้อสั่งการของ นายเฉลิ มชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นการส่งต่อก้าลังใจไปยังผู้ เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกัน
ก้าวพ้นวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ นอยู่ในขณะนี ไปด้วยกัน 
 
 ภาพรวมของโครงการฯ นั น หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพ 
ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื นที่ ต่าง ๆ ไปแล้ว จ้านวน
ทั งสิ น 249 ครั ง ใน 40 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม 
สมุทรสาคร ราชบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ขอนแก่น 
บุรีรัมย์ หนองบัวล้าภู มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุดรธานี บึงกาฬ ยโสธร เลย ชุมพร สงขลา พังงา กระบี่ ตรัง 
พัทลุง  นครศรีธร รมรา ช ล้า ปาง ล้าพูน  พะเยา อุตรดิตถ์ แ ม่ฮ่องสอน นครสวรรค์  เชีย งราย  และ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
รัฐมนตรีเกษตรฯ ‘เฉลิมชัย’ ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการแบ่งปัน
น  าใจ “เกษตรไทยสู้โควิด-19” 

 
 
 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรม
ด้ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มเพ่ือนเฉลิมชัย ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภค
บริโภค ภายใต้โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้โควิด-19 ได้แก่ กล้วยหอม ล้าไย แก้วมังกร มังคุด เงาะ 
ขนมปังกรอบ กาแฟ และน ้าด่ืม ณ โรงพยาบาลสนาม เอราวัณ 1 บางบอน (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา)  
 
 จากนั นได้เดินทางไปโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพ่ือส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้า
อุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการแบ่งปันน ้าใจเกษตรไทยสู้โควิด-19 ได้แก่ กล้วยหอม ล้าไย แก้วมังกร มังคุด 
เงาะ แตงกวา มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว พริกขี หนู กะเพรา คะน้า ฟักทอง ขนมปังกรอบ กาแฟ ซีอิ วขาว และ
น ้าด่ืม  
  “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั งภาครัฐและเอกชนในการเป็นส่วนหนึ่งที่
จะน้าสินค้าเกษตรคุณภาพรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคมาช่วยสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลและตามสถานที่ต่าง 
ๆ และขอเป็นตัวแทนรัฐบาลในการแสดงความห่วงใยถึงบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้องและพ่ี
น้องประชาชน ที่จะผ่านพ้นวิกฤตในครั งนี ไปด้วยกัน”  
 ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเส ริมการเกษตรได้สั่ง
การไปยังหน่วยงานทั งส่วนกลางและภูมิภาคให้ด้าเนิน“โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด -19” ไป
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายไปในทางดีขึ น ตามข้อสั่งการของ ดร .เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นการส่งต่อก้า ลังใจไปยังผู้ เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกัน
ก้าวพ้นวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ นอยู่ในขณะนี ไปด้วยกัน 
 



 ซ่ึงภาพรวมของโครงการฯนั น หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพ 
ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื นที่ ต่าง  ๆ ไปแล้ว จ้านวน
ทั งสิ น 249 ครั ง ใน 40 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี ลพบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม 
สมุทรสาคร ราชบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ขอนแก่น 
บุรีรัมย์ หนองบัวล้าภู มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุดรธานี บึงกาฬ ยโสธร เลย ชุมพร สงขลา พังงา กระบี่ ตรัง 
พัทลุง  นครศรีธร รมรา ช ล้า ปาง ล้าพูน  พะเยา อุตรดิตถ์ แ ม่ฮ่องสอน นครสวรรค์  เชีย งราย  และ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จันทบุรีเปิดตัวโครงการยกระดับแปลงใหญ่ "ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด" ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนชาวสวนทุเรียนจันท์ 

 
  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันท์ ต้าบลชากไทย อ้าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
โชว์ความก้าวหน้ากลุ่มเกษตรกร 28 แปลง 
        นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับ
มอบหมายให้ด้าเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดภายใต้โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ได้เข้าถึงและน้า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายสมัยใหม่ มาต่อยอดในการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิต รวมทั ง
การแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ิมคุณภาพผลผลิต เชื่อมโยงการตลาด และมีรายได้เพ่ิมขึ นอย่างยั่งยืนต่อไป และ
เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าการด้าเนินงานของโครงการในพื นที่จังหวัดจันทบุรี จึงได้จัดงาน
ดังกล่าวขึ น 
         นางปัทมา นามวงษ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรี มีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทั งสิ น 
จ้านวน 66 แปลง ในจ้านวนนี มีแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองและอยู่ในระบบ Co-farm ของกรมส่งเสริม
การเกษตร และเป็นแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชน์ เพ่ือเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด จ้านวนทั งสิ น 28 
แปลง รวมจ้านวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,274 ราย พื นที่ 13,694 ไร่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนตาม
โครงการฯ รวม 67.8 ล้านบาท โดยกลุ่มแปลงใหญ่ที่ เข้าร่วมล้วนเป็นกลุ่มที่ มีความเข้มแข็ง มีการบริหาร
จัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาต่อยอดน้าระบบเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยี นวั ตกรรม มา
พัฒนาการผลิต พร้อมทั งการเชื่อมโยงตลาด สร้างโอกาสทางการค้าเพ่ิมขึ น ซ่ึงมีเกษตรกรสมาชิกเป็นแกนหลัก
ในการขับเคลื่อนการด้าเนินการ เพ่ือเสริมศักยภาพการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ซ่ึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจระดับ
ครัวเรือน ชุมชนเกิดความม่ันคงด้านเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
 



 
เกษตรฯ จันทบุรี ยกระดับแปลงใหญ่'เกษตรสมัยใหม่' 

 
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จังหวัดจันทบุรี จัดงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันท์ ต้าบลชากไทย อ้าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุ รี 
โชว์ความก้าวหน้ากลุ่มเกษตรกร 28 แปลง 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับ
มอบหมายให้ด้าเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดภายใต้โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ได้เข้าถึงและน้า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายสมัยใหม่ มาต่อยอดในการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิต รวมทั ง
การแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ิมคุณภาพผลผลิต เชื่อมโยงการตลาด และมีรายได้เพ่ิมขึ นอย่างยั่งยืนต่อไป และ
เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าการด้าเนินงานของโครงการในพื นที่จังหวัดจันทบุรี จึงได้จัดงาน
ดังกล่าวขึ น 
 ด้านนางปัทมา นามวงษ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรี มีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทั งสิ น 
จ้านวน 66 แปลง ในจ้านวนนี มีแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองและอยู่ในระบบ Co-farm ของกรมส่งเสริม
การเกษตร และเป็นแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชน์ เพ่ือเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด จ้านวนทั งสิ น 28 
แปลง รวมจ้านวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,274 ราย พื นที่ 13,694 ไร่  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
ตามโครงการฯ รวมทั งสิ นประมาณ 67.8 ล้านบาท ซ่ึงกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมล้วนเป็นกลุ่มที่ มีความเข้มแข็ง 
มีการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาต่อยอดน้าระบบเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
มาพัฒนาการผลิต พร้อมทั งการเชื่อมโยงตลาด สร้างโอกาสทางการค้าเพ่ิมขึ น โดยมีเกษตรกรสมาชิกเป็นแกน



 หลักในการขับเคลื่อนการด้าเนินการ เพ่ือเสริมศักยภาพการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ซ่ึงจะส่งผล ให้
เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนเกิดความม่ันคงด้านเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการแสดงผลการด้าเนินงานของแปลงใหญ่ตามชนิดสินค้า รวมทั งการถ่ายทอดสด
ผ่านช่องเคเบิ ลทีวีท้องถิ่น และสื่อสังคมออนไลน์ (Live Facebook) เพ่ือเผยแพร่ให้เกษตรกรได้รับชม
บรรยากาศการจัดงานอย่างทั่วถึง ทั งนี  การจัดงานครั งนี ได้รับความอนุคราะห์ และความร่วมมือเป็นอย่างดี
จาก ทั งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และพ่ีน้องเกษตรกรแปลงใหญ่จังหวัดจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
'ฟรุตบอร์ด'สรุปแผนบริหารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จ 

 
  กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit 
Board) เผยสรุปผลการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 ประจ้าฤดูกาลผลิตที่ 1/2564 พร้อมแผนบริหารจัดการ
ผลไม้ภาคเหนือ (ล้าไย) และภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2564 แบบเบ็ดเสร็จด้วยตัวเอง ผ่าน
กลไกของคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ารง กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ผลการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 ประจ้าฤดูกาล
ผลิตที่ 1/2564 (มีนาคม-มิถุนายน) ภาคเหนือ ฤดูกาลผลิตลิ นจี่ ปี 2564 มีปริมาณผลผลิตทั งหมด 30,716 ตัน 
ขณะนี เก็บเก่ียวผลผลิตหมดแล้ว ผลการบริหารจัดการลิ นจี่ของทั ง 4 จังหวัดที่ เป็นแหล่งผลิตส้าคัญใน
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน ผลผลิตมุ่งเน้นกระจายออกสู่ตลาด ซ่ึงมีปริมาณ
ผลผลิตทั งหมดคงเหลือ 27,952 ตัน น้อยกว่าข้อมูลประมาณการผลผลิต 2,764 ตัน เนื่องจากประสบภาวะ
พายุฤดูร้อนช่วงเดือนพฤษภาคม ในภาพรวมส่วนใหญ่มีการบริโภคในประเทศ 23,620 ตัน หรือร้อยละ 84.51 
แปรรูป 2,131 ตัน หรือร้อยละ 7.62 และ ส่งออก 2,201 ตันหรือร้อยละ 7.87   
 ส่วนผลการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 ภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2564 ของ 
3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด ปริมาณรวมทั งสิ น 900,126 ตัน ใน
ฤดูกาลผลิตตั งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม มีการเก็บเก่ียวผลผลิตแล้วรวมทั งหมด 830,870 ตัน คิด
เป็นร้อยละ 92.31 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564) ซ่ึงในขณะนี ยังไม่สิ นสุดฤดูกาลผลิตและคาดว่าจะมี
การประชุมสรุปผลในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 โดยทุเรียน มีปริมาณผลผลิตที่ เก็บเก่ียวแล้วทั งหมด 
567,215 ตัน คิดเป็นร้อยละ 98.55 ปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดมากที่สุด ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 3 
พฤษภาคม 2564 จ้านวน 68,796 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.13 ของปริมาณทั งหมด  มังคุด มีปริมาณผลผลิตที่
เก็บเก่ียวแล้วทั งหมด 80,665 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75.53 ปริมาณผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดมากที่สุด ระหว่าง



 วันที่ 14-20 มิถุนายน 2564 จ้านวน 11,163 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.84 ของปริมาณทั งหมด เงาะ มี
ปริมาณผลผลิตที่เก็บเก่ียวแล้วทั งหมด 174,499 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.26 ปริมาณผลผลิตเงาะออกสู่ตลาด
มากที่สุด ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-8 มิถุนายน 2564 จ้านวน 23,504 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.47 ของ
ปริมาณทั งหมด ลองกอง มีปริมาณผลผลิตที่เก็บเก่ียวแล้วทั งหมด 8,491 ตัน คิดเป็นร้อยละ 42.29 ซ่ึงในขณะ
นี เก็บเก่ียวผลผลิตได้ยังไม่ถึงร้อยละ 50 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า ขณะนี เป็นช่วงที่ล้าไยทางภาคเหนือและผลไม้ทางภาคใต้ 
(ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ก้าลังทยอยให้ผลผลิตออกสู่ตลาด ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหาร
จัดการผลไม้ ครั งที่ 4/2564 เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่มีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้อนุมัติแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ล้าไย) ปี 2564 
จ้านวน 683,435 ตัน ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ล้าพูน เชียงราย น่าน พะเยา 
ล้าปาง แพร่ และจังหวัดตาก ซ่ึงผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั งแต่เดือนมิถุนายน -เดือนกันยายน และแผน
บริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2564 รวม 824,728 ตัน ของ 14 จังหวัดภาคใต้ 
ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่ พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา 
ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยแผนบริหารจัดการในฤดู ให้มีการกระจายภายในประเทศ ด้วยวิธีการ
กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผ่านผู้ประกอบการ (ล้งภายในประเทศ) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร 
Modern Trade ไปรษณีย์/ตลาดออนไลน์ ตลาดค้าผลไม้ภายในจังหวัด การจ้าหน่ายตรงผู้บริโภค การบริโภค
ภายในครัวเรือน การจัดงานประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆ เช่น รถเร่ ตลาดริมทาง ฯลฯ รวมถึงให้มีการแปรรูปและ
ส่งออก 
 ทั งนี  แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ล้าไย) และแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด 
เงาะ ลองกอง) ปี 2564 นั น ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการผล ไม้ ปี 2564 -2566 ตามมติ
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั งที่ 1/2564 กล่าวคือจังหวัดวางแผนการบริหารจัดการผลไม้
แบบเบ็ดเสร็จด้วยตัวเอง ผ่านกลไกของคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผล
การเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ในเชิงคุณภาพสอดคล้องตามยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558 -2564 
และในเชิงปริมาณเน้นการจัดสมดุลอุปสงค์และอุปทาน ครอบคลุมระยะก่อนเก็บเก่ียว ระยะเก็บเก่ียว และ
ระยะหลังเก็บเก่ียว ในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 



 

Fruit Board เคาะแผนบริหารจัดการผลไม้เบ็ดเสร็จ เตรียมรับผลผลิตเหนือ-ใต้ทยอยออกสู่ตลาด 

 
  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ารง กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ผลการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 
ประจ้าฤดูกาลผลิตที่ 1/2564 (มีนาคม – มิถุนายน) ภาคเหนือ ฤดูกาลผลิตลิ นจี่  ปี 2564 มีปริมาณผลผลิต
ทั งหมด 30,716 ตัน ขณะนี เก็บเก่ียวผลผลิตหมดแล้ว ผลการบริหารจัดการลิ นจี่ของทั ง 4 จังหวัดที่ เป็นแหล่ง
ผลิตส้าคัญในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน ผลผลิตมุ่งเน้นกระจายออกสู่ตลาด 
ซ่ึงมีปริมาณผลผลิตทั งหมดคงเหลือ 27,952 ตัน น้อยกว่าข้อมูลประมาณการผลผลิต 2,764 ตัน เนื่องจาก
ประสบภาวะพายุฤดูร้อนช่วงเดือนพฤษภาคม ในภาพรวมส่วนใหญ่มีการบริโภคในประเทศ 23,620 ตัน หรือ
ร้อยละ 84.51 แปรรูป 2,131 ตัน หรือร้อยละ 7.62 และ ส่งออก 2,201 ตันหรือร้อยละ 7.87 
  ส่วนผลการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 ภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2564 ของ 
3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด ปริมาณรวมทั งสิ น 900,126 ตัน ใน
ฤดูกาลผลิตตั งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม มีการเก็บเก่ียวผลผลิตแล้วรวมทั งหมด 830,870 ตัน คิด
เป็นร้อยละ 92.31 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564) ซ่ึงในขณะนี ยังไม่สิ นสุดฤดูกาลผลิตและคาดว่าจะมี
การประชุมสรุปผลในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 โดยทุเรียนมีปริมาณผลผลิตที่ เก็บเก่ียวแล้วทั งหมด 
567,215 ตัน คิดเป็นร้อยละ 98.55 ปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดมากที่สุด ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 3 
พฤษภาคม 2564 จ้านวน 68,796 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.13 ของปริมาณทั งหมด มังคุด มีปริมาณผลผลิตที่
เก็บเก่ียวแล้วทั งหมด 80,665 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75.53 ปริมาณผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดมากที่สุด ระหว่าง
วันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2564 จ้านวน 11,163 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.84 ของปริมาณทั งหมด เงาะ มีปริมาณ



ผลผลิตที่เก็บเก่ียวแล้วทั งหมด 174,499 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.26 ปริมาณผลผลิตเงาะออกสู่ตลาดมากที่สุด 
ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2564 จ้านวน 23,504 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.47 ของปริมาณ
ทั งหมด ลองกอง มีปริมาณผลผลิตที่เก็บเก่ียวแล้วทั งหมด 8,491 ตัน คิดเป็นร้อยละ 42.29 ซ่ึงในขณะนี เก็บ
เก่ียวผลผลิตได้ยังไม่ถึงร้อยละ 50 
  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวต่อว่า ขณะนี เป็นช่วงที่ล้าไยทางภาคเหนือและผลไม้ทางภาคใต้ 
(ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ก้าลังทยอยให้ผลผลิตออกสู่ตลาด ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหาร
จัดการผลไม้ ครั งที่ 4/2564 เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่มีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้อนุมัติแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ล้าไย) ปี 2564 
จ้านวน 683,435 ตัน ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ล้าพูน เชียงราย น่าน พะเยา 
ล้าปาง แพร่ และจังหวัดตาก ซ่ึงผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน และแผน
บริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2564 รวม 824,728 ตัน ของ 14 จังหวัดภาคใต้ 
ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่ พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา 
ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยแผนบริหารจัดการในฤดู ให้มีการกระจายภายในประเทศ ด้วยวิธีการ
กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผ่านผู้ประกอบการ (ล้งภายในประเทศ) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร 
Modern Trade ไปรษณีย์/ตลาดออนไลน์ ตลาดค้าผลไม้ภายในจังหวัด การจ้าหน่ายตรงผู้บริโภค การบริโภค
ภายในครัวเรือน การจัดงานประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆ เช่น รถเร่ ตลาดริมทางฯลฯ รวมถึงให้มีการแปรรูปและ
ส่งออก 
 ทั งนี  แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ล้าไย) และแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด 
เงาะ ลองกอง) ปี 2564 นั นจะมีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 - 2566 ตามมติ
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ครั งที่ 1/2564 ในเชิงคุณภาพสอดคล้องตามยุทธศาสตร์พัฒนา
ผลไม้ไทย พ.ศ. 2558 – 2564 และในเชิงปริมาณเน้นการจัดสมดุลอุปสงค์และอุปทาน ครอบคลุมระยะก่อน
เก็บเก่ียว ระยะเก็บเก่ียว และระยะหลังเก็บเก่ียว ในทิศทางเดียวกัน 
 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งพัฒนา "รู้ดิน รู้ปุ๋ย"ตอบสนองธุรกิจดินปุ๋ย พร้อมใช้เร็วๆ นี  

 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  กล่าวว่า กรมได้ด้าเนินโครงการพัฒนา
ธุรกิจบริกา รดินและปุ๋ย เพ่ือชุ มชน  (One Stop Service) ภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รั บ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากการด้าเนินการพัฒนาธุรกิจโดยการ
สนั บ สนุ น วั สด กา ร เ กษต รแ ละ ครุ ภัณ ฑ์  ผ่ า น ศูนย์ จั ด กา ร ดิ นปุ๋ ย ชุ มชน  (ศด ปช . )  ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ  จ้านวน 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด แล้วนั น กรมฯ ยังได้ด้าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือให้
ค้าแนะน้าการใช้ปุ๋ย เก็บข้อมูลเพ่ือน้าไปพัฒนาให้เกิดระบบช่วยในการตัดสินใจการใช้ปุ๋ยให้แก่เกษตรกร  และ

การบริหารเชิงธุรกิจของ ศดปช. โดยใช้ชื่อว่า “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” 

 ขณะนี มีความคืบหน้าของโครงการ  ร้อยละ 77.95 เป็นเงิน 132.42 ล้านบาท พร้อมทั งได้จัดท้า
แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น ขณะนี ด้าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นก้าวหน้าไปแล้ว  ร้อย
ละ 68 ใช้ชื่อว่า “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” เพ่ือให้เกษตรกรทั งสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและเกษตรกรทั่วไปสามารถ
ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ทั งในส่วนของการให้ค้าแนะน้าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การวิเคราะห์ดิน  การ
ปรับปรุงดิน รวมทั งอ้านวยความสะดวกในการท้าธุรกิจดินปุ๋ยของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  เช่น การให้บริการ
สั่งจองปุ๋ย การค้านวณปุ๋ย ฯลฯ ซ่ึงจะน้าไปสู่การตัดสินใจการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องแม่นย้า ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุน

ด้านปุ๋ยเคมีลดลง ผลผลิตเพ่ิมขึ น เป็นต้น  

 โดยคาดว่าแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดใช้บริการใน
ปลายเดือนสิงหาคม 2564 ซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรแล้ว ฐานข้อมูลและรายงานที่ได้รับจาก
แพลตฟอร์มสามารถให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้ไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือการจัดการดินปุ๋ยที่ถูกต้องแม่นย้ายิ่งขึ นอีก

ด้วย 

 



 
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับมือภาคีเครือข่าย พัฒนาภาคเกษตรกรรมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร เห็ดตับเต่าบ้านสามเรือน 

 
  นายไพฑูรย์ รื่นสุข  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า  ขณะนี เห็ดตับเต่าที่ ต้าบลสามเรื อน 
อ้าเภอบางปะอิน กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปแล้ว หลังจากเกษตรกรกว่า 120 ราย ใช้พื นที่กว่า 
200 ไร่ เพาะเห็ดตับเต่าเป็นอาชีพ สามารถสร้างรายได้ปีละหลายล้านบาท พร้อมกับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
ที่โดดเด่น โดยเฉพาะเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในนามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดตับเต่าคลองโพ ล่าสุด ได้
เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวท่ีต้องการสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ควบคู่กับการเรียนรู้วิถีพื นถิ่นดั งเดิม
ของชุมชน ทั งทางบกและทางน ้า  เช่น ล่องเรือชื่นชมธรรมชาติรังนกกระจาบสีทอง ชมสวนกล้วยไม้ อาหารพื น
ถิ่น ขนมไทยโบราณ เรียนรู้การเพาะปลูกเห็ดตับเต่า และการท้าเมนูจากเห็ดตับเต่า ชมพิพิธภัณฑ์บ้านลุงหอม 
ซ่ึงเป็นสถานที่รวบรวมภูมิปัญญาของชุมชน พร้อมระบุ  เห็ดตับเต่าเป็นพืชขึ นเองตามธรรมชาติ บริเวณตลอด
แนวท่ีลุ่มริมคลองโพ ต้าบลสามเรือน อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะขึ นปะปนอยู่ ในป่าโสน มี
ดอกขนาดใหญ่ หมวกเห็ดมน ผิวมัน เนื อแข็ง สีน ้าตาลเข้ม ก้านโคนใหญ่ มีให้รับประทานในช่วงฤดูฝน เดือน
มิถุนายน ถึงเดือนกันยายนเท่านั น ผู้สนใจท่องเที่ยวชมชุมชนสามเรือน ติดต่อได้ที่ นายณัฐพล รื่นถวิล 081-
8529651 หรือสนใจสั่งซื อเห็ดตับเต่าได้ที่ นางเดือนเพ็ญ รื่นรส 087-0146038 
 
 
 



        
 

   

 
สสก. 5 สงขลา ชูการวิจัยเชิงพื นท่ีผลักดันศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการท าเกษตรกรรมย่ังยืน 
  

 
 
  นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ้านวยการส้านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
(สสก.5 สงขลา) ให้ข้อมูลว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ด้าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในการส่งเสริมการท้าเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน 
เกษตรอินทรีย์ วนเกษตรและเกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงน้าไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน สิ่งหนึ่งที่ มี
ความส้าคัญในการท้าเกษตรกรรมยั่งยืน คือ วิธีการป้องกันก้าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช การใช้ชีวภัณฑ์จึงเป็น
แนวทางส้าคัญในการท้ากิจกรรมการเกษตรลักษณะนี  โดยเกษตรกรและชุมชนต้องร่วมกันวางแผนการจัดการ
ศัตรูพืชตั งแต่ก่อนการระบาด ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดการศัตรูพืช เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน ลดความเสี่ยงและความ
เสียหายของผลผลิตทางการเกษตร โดยยึดพื นที่เป็นหลัก ทั งนี ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายดังกล่าว สสก .



5 สงขลา ได้ผลักดันให้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ซ่ึงเป็นศูนย์ปฏิบัติการ ภายใต้สังกัด
กรมส่งเสริมการเกษตร ท้าวิจัยเชิงพื นที่ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนด้านวิชาการให้กับ
ส้านักงานเกษตรจังหวัด ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ ได้น้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรในพื นที่น้าไปปฏิบัติต่อไป 
 นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านการอารักขาพืช รับผิดชอบดูแลพื นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้ท้า
งานวิจัยเชิงพื นที่เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานโดยเน้นการใช้ชีวภัณฑ์ ในพื นที่
ชุมชนต้นแบบจังหวัดสงขลา โดยศึกษากระบวนการรูปแบบ (Model) การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสานโดยเน้นการใช้ชีวภัณฑ์ ในพื นที่ 3 ชุมชน ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ ชุมชนป่าขาด ชุมชน
ร้าแดง อ้าเภอสิงหนคร ชุมชนบ้านแค อ้าเภอสทิงพระ โดยบูรณาการร่วมกับ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ส้านักงานเกษตรอ้าเภอสิงหนคร ส้านักงานเกษตรอ้าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในพื นที่ ประกอบด้วยการผลิตและบริการชีวภัณฑ์พร้อมใช้ในชุมชน การอบรมการผลิต
ขยายการใช้ชีวภัณฑ์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การให้ค้าแนะน้าการใช้ชีวภัณฑ์ในไร่นา การส่งเสริมบริการ
ชีวภัณฑ์และสินค้าที่ผลิตโดยใช้ชุมชน รวมทั งการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ ซ่ึงมีการผลิตและบริการชีวภัณฑ์
พร้อมใช้ในชุมชน ได้แก่ เชื อราไตรโคเดอร์มา เชื อราบิวเวอเรีย เชื อราเมตาไรเซียม เชื อแบคทีเรียบาซิลัส ซับทิ
ลิส สารสกัดสะเดา และแมลงศัตรูธรรมชาติ และได้อบรมการผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง การใช้ชีวภัณฑ์ที่ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ แก่ เกษตรกรผู้น้า และให้ค้าแนะน้าการใช้ชีวภัณฑ์ในไร่นา เช่น พริก มะเขือ พืชผักอินทรีย์ 
มะพร้าว และฝรั่ง 
  การส่งเสริมบริการชีวภัณฑ์และสินค้าที่ผลิตโดยชุมชน โดยการรับรอง GAP รวมทั งการพัฒนาหมู่บ้าน
ชีวภัณฑ์ โดยจัดตั งกลุ่มเกษตรกร 3 กลุ่ม พร้อมการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นางสนธิยา ละอองสกุล เกษตรกรต้นแบบร้าแดงโมเดล ได้ทดลองใช้ชีวภัณฑ์ในแปลงฝรั่ง โดยน้าสารสกัด
สะเดาฉีดพ่นเพ่ือรบกวนการผสมพันธุ์ของแมลง ใช้เชื อราบิวเวอเรีย เพ่ือก้าจัดเพลี ยแป้ง เพลี ยอ่อน และ
แมลงวันผลไม้ ใช้เชื อราเมตาไรเซียม ก้าจัดดักแด้ของแมลงวันผลไม้ในดิน ใช้เชื อแบคทีเรียบาซิลัส ซับทิลิส 
เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคแอนแทรคโนส และใช้เชื อราไตรโคเดอร์มา เพ่ือควบคุมเชื อราสาเหตุโรคพืช โดย
พบว่า ท้าให้ผลของฝรั่งมีคุณภาพดีขึ น ผิวสวย การท้าลายของศัตรูพืชน้อยลง ความส้าเร็จของการพัฒนา
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานโดยเน้นการใช้ชีวภัณฑ์ ในพื นที่ชุมชนต้นแบบ จะเป็นตัวอย่าง
ให้กับเกษตรกรได้มาศึกษาดูงานต่อไป ท่านที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-557940 นายสุพิท กล่าวทิ งท้าย 
 
 
 
 
 



 
สีสันการแข่งขันน่ าข้าวพันธ์ุพื นเมือง "ไร่ดอกข่า 50" ในงานประชาสัมพันธ์ข้าวไร่ดอกข่า 50  
วันที่ 09-07-64 | ตะลอนข่าว ไทยรัฐทีวี 
https://youtu.be/5uNd_Ufppj0  
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ข่าวนอกลู่ 10 ก.ค. 64 - 'พังงา' ของดีข้าวไร่พันธ์ดอกข่าพื นเมือง น ามาแปรรูปท าอาหาร -ขนม ในงาน
ประชาสัมพันธ์ข้าวไร่ดอกข่า อ.ท้ายเหมือง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ!!ระดมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 

 
 ส้านักงานเกษตรจังหวัดก้าแพงเพชรร่วมกับส้านักงานเกษตรอ้าเภอพรานกระต่าย จัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี2564 
  นายปรีชา บ้ารุงศรี   เกษตรจังหวัดก้าแพงเพชร  มอบหมายให้ นายเผด็จ บุญทอง หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายวีรยุทธ  สมป่าสัก  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  ส้านักงานเกษตรจังหวัด
ก้าแพงเพชร พร้อมด้วย นางอรวรรณ    เก่งสนาม  เกษตรอ้าเภอพรานกระต่าย เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ และกลุ่มอารักขาพืช ส้านักงานเกษตรจังหวัดก้าแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ส้านักงา นเกษตร
อ้าเภอ พรานกระต่าย ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อ้าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก้าแพงเพชร ประจ้าปี พ.ศ. 2564 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และ
คณะกรรมการ ศพก. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  หมู่ที่ 3 ต้าบลเขาคีรีส  
อ้าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก้าแพงเพชรโดยมี นายศทัต  หทัยวรรธน์  นายอ้าเภอพรานกระต่าย เป็น
ประธาน 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความส้าคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร จึงได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field 
day) เพ่ือเป็นส่วนส้าคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 
2564 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการท้างานร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนให้
เกษตรกรมีองค์ความรู้ เพ่ือวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความ
เข้มแข็งให้เกษตรกร ซ่ึงหากสามารถท้าให้เกษตรกรน้าองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื นที่ไปประยุกต์ใช้จะท้า
ให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่ส้า คัญคือหากมีการขยายผลหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ต่าง ๆ จะท้าให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
 งานวัน Field Day มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิต
ใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับสภาพพื น ที่ ตลอดจนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซ่ึงเป็นตัวแทนจาก



หน่วยงานต่าง ๆ  ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นสถานที่จัดงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ที่ มีเกษตรกรผู้น้า
เป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดงาน 
Field day จึงเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ 
 
 
กิจกรรมภายในงาน วันนี มีสถานีเรียนรู้ จ้านวน 5 สถานี สถานีที่ 1 เรื่องการปรับปรุงบ้ารุงดิน และเพ่ิมการใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สถานีที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้า เพ่ือการเกษตร /การจัดท้าบัญชีครัวเรือน 
สถานีที่ 3 การลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต และการผลิตพืชตามหลักเกษตรปลอดภัย  สถานีที่  4 การใช้สารชีว
ภัณฑ์ทดแทนสารเคมี และสถานีที่ 5 เกษตรทฤษฏีใหม่ และสร้างการรับรู้การหยุดเผาพื นที่การเกษตร 
นอกจากนี ยัง มีนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และร้านค้าต่าง ๆ อีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มเกษตรกรแม่แจ่ม เชื่อมโยงการตลาด ผ่านโครงการยกระดับแปลงใหญ่ 

 

  วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.ณ หมู่ที่10 อ้าภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นางเขมวรรณ 
ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม นางกัลยา ชาติดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เยี่ยมการ
ด้าเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมี น .ส.สุกัญญา มนูแสง 
รักษาราชการแทนเกษตรอ้าเภอแม่แจ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลการด้าเนินงาน 

  นายชุมพล กาวิน่าน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล้าไยแปลงใหญ่ ให้ ข้อมูลด้าเนินงานว่า ทางกลุ่ม
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือยกระดับการผลิตรวมถึงการตลาด อาทิ เครื่องคัดล้าไย เครื่องอบล้าไย 
รวมถึง รถขนส่งสินค้า ที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตล้าไย เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการขนส่ง ซ่ึงโดยปกติจะประสบ
ปัญหา ซ่ึงที่ผ่านมาการขนส่งจะขึ นกับพ่อค้าคนกลาง ที่บางครั งไม่สามารถเข้ามารับผลผลิตในพื นที่ได้ เพราะ
ด้วยระยะทางที่ไกล และเป็นพื นที่เขาสูง ยากล้าบากในการเดินทาง จึงท้าให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของ
เกษตรกรเม่ือถึงฤดูกาลที่ล้าไยให้ผลผลิต จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการดังกล่าวเป็นจ้านวน
เงินกว่า 2,900,000 ล้านบาท เพ่ือจะได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ นแก่กลุ่มเกษตรกร ผ่านการท้าเวทีชุมชน โดยมี
ทางส้านักงานเกษตรอ้าเภอและจังหวัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องคอยเป็นที่ปรึกษา  

  ทางด้าน นางกัลยา ชาติดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวว่า กลุ่มนี เป็นหนึ่งในกลุ่ม
แปลงใหญ่ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยง
ตลาด ด้านพืชของจังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 40 กลุ่ม งบประมาณ 109,705,896 บาท ซ่ึงขณะนี อยู่ในขั นตอน
การจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ตามแผนการด้าเนินงาน ซ่ึงมีเจ้าหน้าที่ส้านักงานเกษตรอ้าเภอและหน่วยงาน บูรณาการ
ลงพื นที่คอยก้ากับดูแลให้ค้าแนะน้าโดยอิงระเบียบทางราชการอย่างถูกต้องโปร่งใส เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์โครงการต่อไป 



 

“เกษตรเชียงใหม่ส่งเสริมแปรรูปสินค้าเกษตรสร้างอาชีพและคลังอาหารแก่คนในชุมชน” 

 
 
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ.หมู่ที1่0 อ้าภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นางเขมวรรณ 
ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนางกัลยา ชาติดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางเกษร 
อักษรรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ เปิดอบรมแก่เกษตรกรตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า 
และบริการ ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้ฝึกปฏิบัติ การแปรรูจากเนื อสัตว์(หมู) เป็นแหนมซ่ีโครง แหนม
หมู และลูกชิ นหมู, หมูยอ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินางชวนพิศ กรรณิการ์ ข้าราชการบ้านาญส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดอบรมแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน – สันเก๋ียง 
2ต.ช้างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ้านวน 20 ราย ในรหว่างวันที่ 10-11กรกฎาคม 2564 เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถแปรรูเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร ต่อยิดกิจกรรมการเลี ยงสุกรของกลุ่ม พร้อมทั งมีทักษะการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสุขลักษณะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องสามารถเป็นต้นแบแก่ชุมชนหรือคนในชุมชน
ต่อไปได้ 
  ทางด้านนางสาวสุกัญญา มนูแสง รักษาราชการแทนเกษตรอ้าเภอแม่แจ่ม กล่าวว่ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเก๋ียงเกิดจากการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เลิกการปลูพืชเชิงเด่ียว หันมา
ท้ากิจกรรมเกษตรที่เกื อกูล โดยใช้หลักการจัดการน ้าบนที่สูงพร้อมวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบเกิดเป็น
อาชีพที่หลากหลายในชุมชน อาทิ, กลุ่มเลี ยงสุกร,โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน (เนื อสุกร) , กลุ่มเลี ยงไก่ไข่ , กลุ่ม
ทอผ้า, กลุ่มไม้ผลกลุ่มท่องเที่ยว, ตลาดชุมชนเป็นต้น จนท้าให้เกิดรายได้มีความเป็นอยู่ที่ ดีขึ น คนในชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างแม้กระทั่งวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัส ชุมชนยังสามารถสร้างคลังอาหารที่ปลอดภัย
แก่คนในชุมชน แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน จนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 



 
ศาสตร์ปันสุข : โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมมูลค่า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม้ผลอัตลักษณ์ท้องถ่ิน (ทุเรียน
สาลิกา, มังคุดทิพย์พังงา) อ.กะปง จ.พังงา  
ทางช่อง 9 MCOT HD 30 ข่าวค้่า ส้านักข่าวไทย 
https://youtu.be/6fVdlzvEXwo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/6fVdlzvEXwo


 
 
มังคุดทิพย์พังงา ออกสู่ตลาดแล้ว กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดคุณภาพ ต.บางวัน อ.คุระบุรี 
ข่าวอรุณอัมรินทร์สุดสัปดาห์ (10 ก.ค.64) อมรินทร์ทีวี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ล าไยผลผลิตปีนี  กว่า 6 แสนตัน ชาวสวนมีทั งลุ้นราคา และหันมาลุยตลาดออนไลน์ 

 
  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุ๊ตส์ บอร์ด) สรุปผลการบริหารจัดการผลไม้ ปี 
2564 ประจ้าฤดูกาลผลิตพร้อมแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ล้าไย) เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาด้านราคา ซ่ึง
ผลผลิตลิ นจี่ ปีนี มีปริมาณทั งหมด 30,716 ตัน เก็บเก่ียวผลผลิตหมดแล้ว ผลการบริหารจัดการลิ นจี่ของทั ง 4 
จังหวัด ที่เป็นแหล่งผลิตส้าคัญในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน มุ่งเน้นกระจาย
สู่ตลาด ซ่ึงปริมาณผลผลิตคงเหลือ 27,952 ตัน น้อยกว่าข้อมูลประมาณการผลผลิต 2,764 ตัน ในภาพรวม
ส่วนใหญ่บริโภคในประเทศ 23,620 ตัน หรือร้อยละ 84.51 แปรรูป 2,131 ตัน หรือร้อยละ 7.62 และ ส่งออก 
2,201 ตันหรือร้อยละ 7.87 
  ขณะนี เป็นช่วงที่ล้าไยทางภาคเหนือและผลไม้ทางภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ก้าลังทยอย
ให้ผลผลิตออกสู่ตลาด ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั งที่  4/2564 ที่ มีนาย
นราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วย รมต.เกษตรฯ เป็นประธาน ได้อนุมัติแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ล้าไย) ปี 
2564 “โดยประมาณการว่าจะมีผลผลิตจ้านวน 683,435 ตันใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ 
ล้าพูน เชียงราย น่าน พะเยา ล้าปาง แพร่ และตาก ซ่ึงผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด มิ.ย-ก.ย.นี  แผนบริหารจัดการ
ผลไม้ภาคเหนือ และใต้ก็จะมีการกระจายภายในประเทศเป็นหลัก ด้วยวิธีการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่ง
ผลิตผ่านผู้ประกอบการ (ล้งภายในประเทศ) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร โมเดิร์น เทรด ไปรษณีย์ /
ตลาดออนไลน์ ตลาดค้าผลไม้ภายในจังหวัด การจ้าหน่ายตรงผู้บริโภค การบริโภคภายในครัวเรือน จัดงาน
ประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ เช่น รถเร่ ตลาดริมทาง ฯลฯ รวมถึงให้มีการแปรรูปและส่งออก” 
 



  ทั งนี  แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ล้าไย) จะสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ ปี 
2564– 2566 ตามมติคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั งที่  1/2564 โดยจังหวัดวางแผนการ
บริหารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จด้วยตัวเอง ผ่านกลไกของคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอัน
เนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ในเชิงคุณภาพสอดคล้องตามยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย 
พ.ศ. 2558 – 2564 และในเชิงปริมาณเน้นการจัดสมดุลอุปสงค์และอุปทาน ครอบคลุมระยะก่อนเก็บเก่ียว 
ระยะเก็บเก่ียว และระยะหลังเก็บเก่ียว ในทิศทางเดียวกัน 
  ด้านกลุ่มเกษตรชาวสวนล้าไย ภาคเหนือ ( เชียงใหม่-ล้าพูน ) เปิดเผยว่า ผลผลิต ปีนี เป็นไปตามคาด
คือ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซ่ึงล้าไยจะมีวงจรแบบนี  หากปีที่ผ่านมาผลผลิตมาก ปีนี ก็จะน้อยลง ส่วนเรื่องกลไก
ตลาด ราคานั น หากไม่สามารถ บริหารจัดการล้งรายใหญ่ๆที่กุมตลาด ก้าหนดราคาขึ นลง ได้ในแต่ละวัน ” 
ชาวสวนก็ต้องลุ้นราคา มีสภาพแบบนี  ส่วนที่ขายเหมาสวนนั น ต้องวัดดวง เพราะ การทิ งมัดจ้า กลายเป็นเรื่อง
ปกติไปแล้ว เนื่องจาก พ่อค้ามองว่า ราคาที่เปิดออกมาคุ้มทุน หรือไม่ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงช่วงโควิดนั น ปัญหา
หลักๆจะมีเรื่องแรงงานรายวัน ค่าจ้างสูง และแหล่งรับซื อ(ล้ง) เปิดราคาแต่ละวันอย่างไร บางวัน หากจะ
คาดหวังราคา ที่คุ้มทุนผลิต 18 บาท/กก.นั น ถ้าเน้นท้าล้าไยคุณภาพเกรดเอเอ.มีขนาดจัมโบ้ที่ตลาดส่งออก
ต้องการ ก็มีลุ้นก้าไร แต่ส่วนใหญ่แล้ว เกรด เอ.เกรดบี.ถ้าเกรดซี.แล้วบางล้งไม่รับก็มี และรูปแบบการตลาด 
ส่วนหนึ่ง จะเน้นขายผ่านออนไลน์ ส่งทั่วประเทศ ซ่ึงมีบริการส่งด่วน สนับสนุนการขนส่งผลผลิตรวดเร็วมาก 
ในปัจจุบัน ราคาก็จะราวๆ 25-30 บาท/กก. เป็นตลาดที่ก้าลังเป็นที่นิยมกันขณะนี  ” 
 
 
 
 
 





 
 
 
 



 


