
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

แปลงใหญ่ 1.กรมส่งเสริมการเกษตรเผยผลสำเรจ็ยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมยัใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดจนัทบุร ี

หนังสือพิมพ์ขา่วสดกรอบบ่าย 

Fruit Board 2.เผยผลสรุปและแผนการบริหารจดัการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จ รับ
ผลผลติเหนอื-ใต ้ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาด 

หนังสือพิมพ์มตชินกรอบบ่าย 

3.Fruit Board เผยผลสรุปและแผนการบรหิารจัดการผลไมแ้บบ
เบ็ดเสร็จ รับผลผลติ เหนือ-ใต้ ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาด 

เว็บไซต์ matichon.co.th 

โควิด-19 4.รัฐรับมอื 'ลอ็กดาวน์' ทำแผนระบายสนิคา้เกษตร เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ 
เว็บไซต์ today.line.me 

5.เกษตรบริหารจดัการผลผลิตและตลาดสนิคา้เกษตร ทั้งระบบหลัง
รัฐบาลแระกาศเข้มคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

เว็บไซต์ voice-tv.online 

App  
รู้ดิน รู้ปุ๋ย 

6.กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งพัฒนา “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” ตอบสนองธุรกิจ
ดินปุ๋ย พรอ้มใช้เร็ว ๆ นี ้

เฟซบุ๊ค เสิร์ฟจากฟารม์ 

พืชตระกูลถั่ว 7.กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนกระจายเมล็ดพันธุ์พชืตระกลูถัว่พันธุ์
ดี สู่ระบบการผลติระดับชมุชนอยา่งทั่วถึง 

เว็บไซต์ thailandplus.tv 

เตือนโรค
ระบาด 

8.กรมส่งเสริมฯเกษตร เตือนชาวไร่เฝ้าระวัง!โรคโคนเน่า-หวัเน่ามนั
สำปะหลัง/วิธีป้องกัน-กำจดั 

เว็บไซต์ kaset1009.com 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

โควิด-19 9.โครงการแบ่งปันนำ้ใจ เกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด-19 เกษตรจงัหวัด
ระนองมอบสนิคา้เกษตรคณุภาพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร
ทางการแพทย์ รพ.ระนอง 

เว็บไซต์ สำนักขา่ว  
กรมประชาสัมพันธ ์

10.เกษตรระนองมอบสนิคา้เกษตรคณุภาพ แก่บุคลากรทางแพทยส์ู้
ภัยโควดิ-19 

เว็บไซต์ 77kaoded.com 

App  
DOAE Pest 
Forecast 

11.กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจ้าคณุทหารลาดกระบัง พัฒนาแอพพลิเคชั่น “DOAE Pest 
Forecast” ระบบรายงานการระบาดศตัรูพชื 

เว็บไซต์ สำนักขา่ว  
กรมประชาสัมพันธ ์

ทะเบียน
เกษตรกร 

12.เกษตรจังหวัดชยัภูมิ เชญิชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร 

เว็บไซต์ สำนักขา่ว  
กรมประชาสัมพันธ ์
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ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เกษตร 
แปลงใหญ่ 

13.“แปลงใหญ่ไผ่ ทา่ตะเกียบ”  สู่ความสำเร็จสมคำขวัญ “ถิ่นชา้ง
ใหญ่ หน่อไผ่สวย” 

ผู้จัดการรายวัน 360 

  







 



 

 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ผลการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 
ประจำฤดูกาลผลิตที่ 1/2564 (มีนาคม – มิถุนายน) ภาคเหนือ ฤดูกาลผลิตล้ินจ่ี ปี 2564 มีปริมาณผลผลิตทั้งหมด 
30,716 ตัน ขณะนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว ผลการบริหารจัดการล้ินจ่ีของทั้ง4 จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญใน
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน ผลผลิตมุ่งเน้นกระจายออกสู่ตลาด ซึ่งมีปริมาณผลผลิต
ทั้งหมดคงเหลือ 27,952 ตัน น้อยกว่าข้อมูลประมาณการผลผลิต 2,764 ตัน เนื่องจากประสบภาวะพายุฤดูร้อนช่วง
เดือนพฤษภาคม 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 ปริมาณรวมทั้งส้ิน 900,126 ตัน ในฤดูกาล
ผลิตตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วรวมทั้งหมด 830,870 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
92.31 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564) ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ส้ินสุดฤดูกาลผลิตและคาดว่าจะมีการประชุมสรุปผล
ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 โดยทุเรียนมีปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วทั้งหมด 567,215 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
98.55 ปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดมากที่สุด ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2564 จำนวน 68,796 
ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.13 ของปริมาณทั้งหมด  มังคุด มีปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วทั้งหมด 80,665 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 75.53 ปริมาณผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดมากที่สุด ระหว่างวันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2564 จำนวน 11,163 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 13.84 ของปริมาณทั้งหมด เงาะ มีปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วทั้งหมด 174,499 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
88.26 ปริมาณผลผลิตเงาะออกสู่ตลาดมากที่สุด ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2564 จำนวน 23,504 
ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.47 ของปริมาณทั้งหมด ลองกอง มีปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วทั้งหมด 8,491 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 42.29 ซึ่งในขณะนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยังไม่ถึงร้อยละ 50 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่ลำไยทางภาคเหนือและผลไม้ทางภาคใต้ (ทุเรียน 
มังคุด เงาะ ลองกอง) กำลังทยอยให้ผลผลิตออกสู่ตลาด ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่มีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธาน ได้อนุมัติแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย) ปี 2564 จำนวน 683,435 ตัน ของ 8 จังหวัด
ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา ลำปาง แพร่ และจังหวัดตาก ซึ่งผลผลิตจะ
เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน และแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ 
ลองกอง) ปี 2564 รวม 824,728 ตัน ของ 14 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบ่ี พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยแผนบริหาร



จัดการในฤดู ให้มีการกระจายภายในประเทศ ด้วยวิธีการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผ่านผู้ประกอบการ (ล้ง
ภายในประเทศ) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร Modern Trade ไปรษณีย์/ตลาดออนไลน์ ตลาดค้าผลไม้ภายใน
จังหวัด การจำหน่ายตรงผู้บริโภค การบริโภคภายในครัวเรือน การจัดงานประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ เช่น รถเร่ ตลาด
ริมทาง ฯลฯ รวมถึงให้มีการแปรรูปและส่งออก 
 ทั้งนี้ แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย) และแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ 
ลองกอง) ปี 2564 นั้นจะมีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 – 2566 ตามมติ
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2564 ในเชิงคุณภาพสอดคล้องตามยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้
ไทย พ.ศ. 2558 – 2564 และในเชิงปริมาณเน้นการจัดสมดุลอุปสงค์และอุปทาน ครอบคลุมระยะก่อนเก็บเกี่ยว ระยะ
เก็บเกี่ยว และระยะหลังเก็บเกี่ยว ในทิศทางเดียวกัน 
  



 

 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีมติอนุมัติมาตรการยกระดับควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจำกัดการเคล่ือนย้ายและลดการรวมกลุ่มของบุคคลให้มากที่สุด รวมทั้งการห้ามออก
นอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 
จังหวัด คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมกับขอความร่วมงดเดินทางข้ามจังหวัด โดยมีเป้าหมายลดจำนวน
ผู้ป่วยลงภายใน 2-4 สัปดาห์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้อง
เกษตรกรที่อาจจะได้รับผลกระทบและเกิดปัญหาด้านการตลาด การขนส่ง และการกระจายสินค้าเกษตรจาก
มาตรการดังกล่าว จึงได้ส่ังการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมพร้อมมาตรการในการบริหารจัดการการตลาดสินค้า
เกษตรด้านพืช เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับ
กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งรัดขับเคล่ือนงานตามมาตรการที่ได้ส่ังการต่อไป 
 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตและตลาดสินค้าเกษตรตั้งแต่ระดับ
พื้นที่จนถึงระดับประเทศ และได้ส่ังการให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว โดยการ
จัดการระดับพื้นที่ ในระดับอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่ังการให้สำนักงานเกษตรอำเภอติดตาม เฝ้าระวัง
สถานการณ์การผลิตการตลาดสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง และในระดับจังหวัดให้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพาณิชย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ให้บริหารจัดการสินค้าในพื้นที่โดยการจัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิต และใช้พื้นที่ใน “ตลาดเกษตรกร” ทั้ง 
77 จังหวัด ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้งขึ้น รวมทั้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งเสนอคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอัน
เนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) พิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป 



 การจัดการระดับส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 และกรมส่งเสริมการเกษตรจะ
เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน กรณีที่ระดับพื้นที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะประสานงานจัดหาช่องทางจำหน่ายและกระจายสินค้าด้านการเกษตรต่าง 
ๆ ให้กับเกษตรกร ได้แก่ ตลาด Modern trade เช่น Tesco Lotus, Big C และ Makro ตลาดกลางค้าส่งขนาดใหญ่ 
เช่น ตลาดไท ตลาดเฉพาะกิจ เช่น จำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด การส่งเสริมการ
จำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และช่องทางตลาดอื่น ๆ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับบริษัทขนส่ง เช่น 
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท Kerry จำกัด และบริษัท ปอลอ เอ็กเพลส เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่จำหน่ายสินค้า
ด้านการเกษตรออนไลน์ ด้วยการลดราคาค่าขนส่งสินค้า 
 การจัดการระดับประเทศ ในกรณีของพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญซึ่งมีการบริหารจัดการทุกมิติอยู่แล้ว โดย
คณะกรรมการบริหารระดับประเทศ (บอร์ด) เช่น ผลไม้ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น 
กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการนำเสนอบอร์ดที่กรมฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ และประสานงานกับหน่วยงานที่
ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของบอร์ดอื่น นำเสนอบอร์ดของชุดนั้นเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไป 
 นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้ดำเนินการ “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” ตาม
นโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่
เป็นศูนย์กลางประสานเช่ือมโยง ส่งมอบสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่าย 
และเกษตรกร ตลอดจนจัดซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ ซึ่งเป็นการช่วย
บรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วงการระบาดของโควิด – 19 ด้วยอีกทางหนึ่ง ปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริม
การเกษตร ได้ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพ ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงานและประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบในพื้นที่ต่าง ๆ ไปแล้ว จำนวนทั้งส้ิน 249 ครั้ง ในพื้นที่ 42 จังหวัด ซึ่งจะขยายพื้นที่ดำเนินงานโครงการให้
มากขึ้นต่อไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะดีข้ึน 
  



 

 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีมติอนุมัติมาตรการยกระดับควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจำกัดการเคล่ือนย้ายและลดการรวมกลุ่มของบุคคลให้มากที่สุด รวมทั้งการห้ามออก
นอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 
จังหวัด คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมกับขอความร่วมงดเดินทางข้ามจังหวัด โดยมีเป้าหมายลดจำนวน
ผู้ป่วยลงภายใน 2-4 สัปดาห์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้อง
เกษตรกรที่อาจจะได้รับผลกระทบและเกิดปัญหาด้านการตลาด การขนส่ง และการกระจายสินค้าเกษตรจาก
มาตรการดังกล่าว จึงได้ส่ังการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมพร้อมมาตรการในการบริหารจัดการการตลาดสินค้า
เกษตรด้านพืช เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับ
กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งรัดขับเคล่ือนงานตามมาตรการที่ได้ส่ังการต่อไป 
 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตและตลาดสินค้าเกษตรตั้งแต่ระดับ
พื้นที่จนถึงระดับประเทศ และได้ส่ังการให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว โดยการ
จัดการระดับพื้นที่ ในระดับอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่ังการให้สำนักงานเกษตรอำเภอติดตาม เฝ้าระวัง
สถานการณ์การผลิตการตลาดสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง และในระดับจังหวัดให้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพาณิชย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ให้บริหารจัดการสินค้าในพื้นที่โดยการจัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิต และใช้พื้นที่ใน “ตลาดเกษตรกร” ทั้ง 
77 จังหวัด ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้งขึ้น รวมทั้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งเสนอคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอัน
เนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) พิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป 
 การจัดการระดับส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 และกรมส่งเสริมการเกษตรจะ
เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน กรณีที่ระดับพื้นที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะประสานงานจัดหาช่องทางจำหน่ายและกระจายสินค้าด้านการเกษตรต่าง 
ๆ ให้กับเกษตรกร ได้แก่ ตลาด Modern trade เช่น Tesco Lotus, Big C และ Makro ตลาดกลางค้าส่งขนาดใหญ่ 
เช่น ตลาดไท ตลาดเฉพาะกิจ เช่น จำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด การส่งเสริมการ
จำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และช่องทางตลาดอื่น ๆ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับบริษัทขนส่ง เช่น 
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท Kerry จำกัด และบริษัท ปอลอ เอ็กเพลส เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่จำหน่ายสินค้า
ด้านการเกษตรออนไลน์ ด้วยการลดราคาค่าขนส่งสินค้า 
 การจัดการระดับประเทศ ในกรณีของพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญซึ่งมีการบริหารจัดการทุกมิติอยู่แล้ว โดย
คณะกรรมการบริหารระดับประเทศ (บอร์ด) เช่น ผลไม้ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น 
กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการนำเสนอบอร์ดที่กรมฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ และประสานงานกับหน่วยงานที่
ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของบอร์ดอื่น นำเสนอบอร์ดของชุดนั้นเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไป 



 นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้ดำเนินการ “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” ตาม
นโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่
เป็นศนูย์กลางประสานเช่ือมโยง ส่งมอบสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่าย 
และเกษตรกร ตลอดจนจัดซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ ซึ่งเป็นการช่วย
บรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วงการระบาดของโควิด – 19 ด้วยอีกทางหนึ่ง ปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริม
การเกษตร ได้ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพ ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงานและประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบในพื้นที่ต่าง ๆ ไปแล้ว จำนวนทั้งส้ิน 249 ครั้ง ในพื้นที่ 42 จังหวัด ซึ่งจะขยายพื้นที่ดำเนินงานโครงการให้
มากขึ้นต่อไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะดีข้ึน 
  



 
 เกษตรบริหารจัดการผลผลิตและตลาดสินค้าเกษตร ทั้งระบบหลังรัฐบาลแระกาศเข้มคุมการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีมติอนุมัติมาตรการยกระดับควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด พื้นที่สีแดงซึ่งล่าสุดนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่ังให้มีการวางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจจะได้รับผลกระทบ
และเกิดปัญหาด้านการตลาด การขนส่ง และการกระจายสินค้าเกษตรจากมาตรการดังกล่าว โดยให้กรมส่งเสริม
การเกษตรวางมาตรการในการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืช เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเป็นการ
เร่งด่วน 
 ทั่งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตและตลาดสินค้าเกษตรตั้งแต่ระดับ
พื้นที่จนถึงระดับประเทศโดยได้ส่ังการให้สำนักงานเกษตรอำเภอติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์การผลิตการตลาด
สินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง และในระดับจังหวัดให้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพาณิชย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ให้บริหารจัดการสินค้า
ในพื้นที่โดยการจัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิต และใช้พื้นที่ใน “ตลาดเกษตรกร” ทั้ง 77 จังหวัด ที่กรมส่งเสริมการเกษตร
ได้จัดตั้งขึ้น รวมทั้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งเสนอคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด 
(คพจ.) พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ขณะที่การจัดการระดับส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 และกรมส่งเสริม
การเกษตรได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน กรณีที่ระดับพื้นที่
ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะประสานงานจัดหาช่องทางจำหน่ายและกระจายสินค้าด้าน
การเกษตรต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร ได้แก่ ตลาด Modern trade เช่น Tesco Lotus, Big C และ Makro ตลาดกลางค้า
ส่งขนาดใหญ่ เช่น ตลาดไท ตลาดเฉพาะกิจ เช่น จำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 
การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และช่องทางตลาดอื่น ๆ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับบริษัท
ขนส่ง เช่น บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท Kerry จำกัด และบริษัท ปอลอ เอ็กเพลส เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่
จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรออนไลน์ ด้วยการลดราคาค่าขนส่งสินค้า 
 ส่วนการจัดการระดับประเทศ ในกรณีของพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญซึ่งมีการบริหารจัดการทุกมิติอยู่แล้ว 
โดยคณะกรรมการบริหารระดับประเทศ (บอร์ด) เช่น ผลไม้ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย เป็น
ต้น กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการนำเสนอบอร์ดที่กรมฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ และประสานงานกับ
หน่วยงานที่ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของบอร์ดอื่น นำเสนอบอร์ดของชุดนั้นเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 
 นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการ ประสานเช่ือมโยง ส่งมอบสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงาน
ในสังกัด ภาคีเครือข่าย และเกษตรกร ตลอดจนจัดซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคา
ตกต่ำ ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วงการระบาดของโควิด – 19 อีกทางหนึ่ง เพื่อส่งมอบสินค้า



เกษตรคุณภาพ ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่าง ๆ โดย
มอบไปแล้ว จำนวนทั้งส้ิน 249 ครั้ง ในพื้นที่ 42 จังหวัด และจะขยายพื้นที่ดำเนินงานโครงการให้มากขึ้นต่อไป 
จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะดีข้ึน 
  



 

 
  



 

 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากพืชตระกูลถั่วเป็นพืชที่มี
ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ต่ำเมื่อเทียบกับพืชแข่งขันชนิดอื่นๆ ประกอบกับที่เกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุดี ขาดการรณรงค์
ส่งเสริมการสร้างความรู้ และความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดความตระหนักในการใช้เมล็ดพันธ์ุดี รวมทั้งเกษตรกร
ทั่วไปมักจะซื้อเมล็ดพันธ์ุจากพ่อค้าในท้องถิ่น ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำ ส่งผลทำให้เกษตรกรต้องใช้เมล็ดพันธ์ุใน
อัตราสูง การเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอ ได้ผลผลิตต่ำ และไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง และทำให้เกษตรกร
ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตในราคาที่ดีได้ 
 กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินงาน “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร” เพื่อพัฒนาเกษตรกรในการจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ด
พันธ์ุพืชตระกูลถั่วชุมชน และเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดของพืชตระกูลถั่ว ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2562 แล้วจำนวน 59 ศูนย์ และในปีนี้ได้จัดตั้งเพิ่มอีก 61 ศูนย์ รวมแล้วจะมีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถั่วชุมชน 
ครบ 120 ศูนย์ ใน 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ ชัยนาท ลพบุรี อุทัยธานี กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ และ
จังหวัดมหาสารคาม ครอบคลุมพื้นที่ 4,800 ไร่ 
 โดยสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง สำหรับจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธ์ุพืช
ตระกูลถั่ว ศูนย์ละ 5 ไร่ รวม 600 ไร่ และจัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถั่ว ศูนย์ละ 35 ไร่ รวม 
4,200 ไร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกร ตลอดจนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตภายในประเทศ
เพื่อลดการนำเข้า ทั้งนี้ ในภาพรวมคาดว่า เกษตรกรในโครงการจะได้สามารถผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถั่วได้ถึง 565 
ตัน โดยในหลายพื้นที่ได้มีการส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่ศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 96 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 80 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร คาดว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะ
ได้รับความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชตระกูลถั่ว มีการนำเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมไปใช้สามารถผลิตเมล็ดพันธ์ุพืช
ตระกูลถั่วคุณภาพดีกระจายสู่ระบบการผลิตในชุมชนได้อย่างทั่วถึง และก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร 
  



 
 กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในทุกภาคของประเทศไทย เฝ้าระวังการระบาด
ของโรคโคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง (สาเหตุจากเช้ือรา phytopbthora spp.) โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกในแถบภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่อง สภาพแวดล้อมเหมาะต่อ
การระบาดของโรค ดังนั้น ขอให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นมันฯแสดงอาการของโรค ให้รีบแจ้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพื่อดำเนินการป้องกันกำจัดทันที 
 ลักษณะอาการ อาการของต้นมันฯที่อยู่เหนือดินจะพบว่าใบจะเห่ียวเหลือง โคนต้นเน่าเป็นสีน้ำตาลหรือดำ 
บางพันธ์ุที่สร้างรากค้ำชูตรงรอยแตกของโคนต้น เมื่อถอนขึ้นมาหัวมันจะเน่า ถ้าผ่าหรือหักหัวจะเห็นภายในมีสี
น้ำตาล บางพันธ์ุมีอาการเน่าที่โคนและส่วนหัวที่อยู่ใต้ดิน โดยที่ส่วนของลำต้นและใบยังมีลักษณะปกติ บางพันธ์ุ
แสดงอาการรุนแรงมันสำปะหลัง อาจยืนต้นตายได้ 
 แนะนำวิธีการป้องกัน-กำจัด ดังนี้ 
 1.ก่อนปลูก เก็บเศษเหง้า หรือเศษซากมันสำปะหลังเผาทำลายทิ้ง ทำความสะอาด เครื่องจักรกลการเกษตร 
ควรมีการไถตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
 2.แช่ท่อนพันธ์ุด้วยสารป้องกันกำจัดเช้ือราเมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 20-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เป็นเวลา 10 นาที รวมถึงใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาไป
หว่านในช่วงการเตรียมดินก่อนปลูก 
 3.แปลงปลูกควรยกร่องสูง หรือบริเวณที่มีน้ำท่วมขังให้ทำร่องเพื่อระบายน้ำออกจากแปลง ควรจัดระยะ
ปลูกให้เหมาะสมเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะต่อการระบาดของโรค 
 4.สำรวจแปลงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ถ้าช่วงฝนชุกควรสำรวจทุกวัน หากพบการระบาดให้ขุดถอนต้นที่
แสดงอาการไปเผาทำลาย จากนั้นบริเวณที่แสดงอาการและโดยรอบห่างออกไปประมาณ 1 เมตร ให้หว่านปูนขาว 
หรือโรยเช้ือรำไตรโครเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก หรือกรณี ระบาดรุนแรงมากราดด้วยสารเมทาแลกซิล 



25% WP อัตรา 20-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร 
บริเวณที่ถอนและโดยรอบห่างออกไปประมาณ 1 เมตร 
 5.หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรเก็บเศษเหง้า และเศษซากมันสำปะหลัง ไปทำลายนอกแปลงปลูก 
 6.ควรทำความสะอาดเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ใน แปลงที่เป็นโรค เนื่องจากเช้ือสำเหตุโรคอาจ ติดมากับ
เครื่องจักรกลกำรเกษตรนั้น 
 7.ในแปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรง ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เช่น อ้อย ข้าวโพด หรือพืช ตระกูล
ถั่ว 
 กรณีที่พบการระบาดของโรครุนแรง ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.พื้นที่ที่พบต้นมีอาการของโรคมากกว่าร้อยละ 50 ควรไถทิ้ง เก็บเศษซากไปทำลายนอกแปลงปลูกแล้วตาก
ดิน 
 2.พื้นที่ที่พบต้นแสดงอาการของโรคร้อยละ 30-50 
 - มันสำปะหลังอายุ 1-3 เดือน ควรไถทิ้ง เก็บเศษซากนำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วตากดิน 
 - มันสำปะหลังอายุ 4-7 เดือน หว่านปูนขาวให้ทั่วแปลง และควรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทันที 
 - มันสำปะหลังอำยุ 8 เดือนขึ้นไป ควรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทันที 
 หลังการระบาดผ่านไปแล้ว เมื่อเริ่มเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ แปลงที่เคยระบาดน้อย หรือปานกลางควรเล่ือน
ปลูกเป็นช่วงปลายฤดูฝนเพื่อให้ผลผลิตออกในฤดูแล้ง เลือก ใช้พันธ์ุให้เหมาะกับพื้นที่ กำจัดซากพืชออกให้หมด ไถ
ระเบิดดินดาน ตากดิน หว่านปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน และแช่ท่อนพันธ์ุด้วยสารป้องกันกำจัดเช้ือราก่อนปลูก 
ขอบคุณข้อมูล : กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร 
  



 

 
 นายถาวร ศรีสุข เกษตรจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรจังหวัดระนอง นำสินค้าเกษตรคุณภาพของกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดระนอง มอบให้บุคลากรทางการ
แพทย์ รพ.ระนอง “ภายใต้โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด-19” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์และจิตอาสาที่ทำหน้าที่เสียสละ ดูแล ป้องกัน ประชาชนต่อสู้กับภัยโควิด-19 อีกทั้งเป็นการแสดงไมตรี
จิตในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของเกษตรกร และแก้ไขปัญหาผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ที่มีผลต่อสินค้าเกษตร รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพไปสู่กลุ่มผู้บริโภค 
 นายถาวร ศรีสุข เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกร
และพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถอยู่ใน
ขณะนี้ จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ดำเนินการ “โครงการแบ่งปันน้ำใจเกษตรไทยสู้ภัยโควิด-
19” โดยการนำสินค้าเกษตรคุณภาพและมีความปลอดภัยส่งตรงถึงบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 
 สำหรับสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส่งมอบในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง เกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน ประกอบด้วย ได้แก่ มังคุด 138 กิโลกรัม เงาะ 90 กิโลกรัม สับปะรด 50 กิโลกรัม กล้วย 154 กิโลกรัม ไข่
ไก่ 7 แผง ไข่เค็ม 4 แผง ไข่เป็ด 4 แผง ปลาเค็ม 10 แพค ทองม้วน 1 ลัง และข้าวสาร 5 ถุง รวมมูลค่า
ทั้งส้ิน ประมาณ 15,000 บาท 
  



 
เกษตรระนองมอบสินค้าเกษตรคุณภาพ แก่บุคลากรทางแพทย์สู้ภัยโควิด-19 
 นายถาวร ศรีสุข เกษตรจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรจังหวัดระนอง  นำสินค้าเกษตรคุณภาพของกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดระนอง มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลระนอง “ภายใต้โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด-19” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์และจิตอาสาที่ทำหน้าที่เสียสละ ดูแล ป้องกัน ประชาชนต่อสู้กับภัยโควิด-19  อีกทั้งเป็นการแสดง
ไมตรีจิตในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของเกษตรกร และแก้ไขปัญหาผลกระทบของสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลต่อสินค้าเกษตร รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพไปสู่กลุ่มผู้บริโภค 
 นายถาวร ศรีสุข  เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีความห่วงใยเกษตรกร
และพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถอยู่ในขณะนี้ 
จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ดำเนินการ “โครงการแบ่งปันน้ำใจเกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” โดย
การนำสินค้าเกษตรคุณภาพและมีความปลอดภัยส่งตรงถึงบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 สำหรับสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส่งมอบในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง เกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย ได้แก่ มังคุด 138 กิโลกรัม เงาะ 
90  กิโลกรัม สับปะรด 50 กิโลกรัม กล้วย 154 กิโลกรัม ไข่ไก่ 7 แผง ไข่เค็ม 4 แผง ไข่เป็ด 4 แผง ปลาเค็ม 10 แพค 
ทองม้วน 1 ลัง และข้าวสาร 5 ถุง รวมมูลค่าทั้งส้ิน ประมาณ 15,000 บาท 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
พัฒนาแอพพลิเคช่ัน “DOAE Pest Forecast” ระบบรายงานการระบาดศัตรูพืช 
 นายไพฑูรย์  รื่นสุข   เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า   เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
หนึ่งใน 28 จังหวัด ที่ทดลองการใช้แอพพลิเคช่ัน DOAE Pest Forecast คัดเลือกแปลงศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน  ตำบลบ้านหลวง  อำเภอเสนา ของนายภาณุพันธ์ ขำเจริญ  เป็นแปลงต้นแบบเก็บข้อมูลติดตามสถานการณ์
ศัตรูพืช เพื่อพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชและติดตามการระบาดของศัตรูพืชในแปลงข้าว ด้วยการสำรวจศัตรูพืชราย
สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564  โดยสำรวจและสังเกตอาการผิดปกติจากทุกส่วนของต้นข้าว โดยการสุ่ม
อย่างน้อย 10 จุด ๆ ละ 10 ต้นทุกสัปดาห์เป็นเวลา 12 สัปดาห์  จากนั้นรายงานผลการสำรวจศัตรูพืชที่พบในแต่ละ
จุด ผ่านแอพพลิเคช่ัน DOAE Pest Forecast ภายใน 24 ช่ัวโมง  พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศประจำ
แปลง  ประกอบด้วย เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ  เครื่องตรวจวัดความช้ืนสัมพัทธ์ และเครื่องตรวจวัดความเข้มแสง ซึ่ง
ชุดอุปกรณ์ทั้งหมดจะส่งข้อมูลผ่านคล่ืนความถี่วิทยุทุกๆ 30 นาที  และรายงานผลบนโทรศัพท์มือถือ  โดยผลจาก
การติดตามการระบาดของศัตรูพืชจะทำให้ทราบสถานการณ์การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชได้ล่วงหน้า เพื่อ
พยากรณ์และแจ้งเตือนการระบาดให้เกษตรกรรับทราบ  สามารถป้องกันหรือหาวิธีบรรเทาผลกระทบจากการระบาด
ของศัตรูพืชได้อย่างทันท่วงที   ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวเมื่อดำเนินการเสร็จสมบูรณ์จะมีความแม่นยำ  สามารถเตรียมการ
ป้องกันก่อนเกิดความเสียหายต่อผลผลิตพืชที่สำคัญได้  อีกทั้ง เป็นเครื่องมือขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรด้าน
อารักขาพืชได้อีกด้วย 
 นายไพฑูรย์  รื่นสุข   กล่าวย้ำว่า  ปัจจุบันปัญหาการระบาดศัตรูพืช จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทาง
การเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีแนวคิดพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช โดยร่วมมือกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาแอพพลิเคช่ัน DOAE Pest 
Forecast  เพื่อเก็บข้อมูลการสำรวจศัตรูพืชและเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช ในพืชเศรษฐกิจ 6 
ชนิด  ได้แก่  ข้าว  ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  มันสำปะหลัง   อ้อย มะพร้าว และทุเรียน และเริ่มทดลองเก็บข้อมูลในพื้นที่ 
28 จังหวัด 
  



 

 
 นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้มีการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกพืชเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเข้าร่วม
โครงการหรือมาตรการต่างๆของภาครัฐ และได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่าง มันสำปะหลัง
แบบครอบคลุมพื้นที่การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่ให้ระบาดสร้างความเสียหายแก่เกษตรกรและส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง จนไม่สามารถประเมินค่าเสียหายได้ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้
พันธ์ุมันสำปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จึงขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร ปี 2564 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ เพื่อ
ส่ือสารสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชให้ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อเข้าร่วมโครงการ
และมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ 
 


