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เลขาฯ รมว.กษ. ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูป ให้เเก่โรงพยาบาลสนามวัดไทร

ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ก้าวพ้นวิกฤตการณ์โรคระบาดนี้ไปด้วยกัน 
ตามแคมเปญ “ยามประเทศมีภัย เกษตรไทยพร้อมเป็นกองเสบียง” 
       นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิม
ชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูป 
ให้เเก่โรงพยาบาลสนามวัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้
ภัยโควิด-19 พร้อมด้วยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางมาลินี ยุวนานนท์ 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และคณะ เข้าร่วม 

โดยกิจกรรมในครั้งนีไ้ด้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยในการจัดซื้อผลผลิต
ทางการเกษตรจากเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง รวมถึงไดร้ับสนับสนุนสินค้าเกษตรละ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากภาคีเครือข่ายสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท
น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัท ไอ.จี.แมนเนจเม้นท์ จำกัด สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ทำการส่งมอบ 
ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 300 กก. ไข่ไก่ 1,000 ฟอง น้ำตาลทราบ36 กก. ซีอิ้วขาว 1 ลัง พืชผักและผลไม้ 



ได้แก่ มะเขือเปราะ แตงกวา คะน้า มะเขือยาว กระเพรา พริกขี้หนู ฟักอ่อน บวบเหล่ียม มังคุด และเงาะ รวม
กว่า 1 ตัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ก้าวพ้นวิกฤตการณ์โรคระบาดนี้ไป
ด้วยกัน ตามแคมเปญ “ยามประเทศมีภัย เกษตรไทยพร้อมเป็นกองเสบียง 
  



 

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรี
อ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบสินคา้เกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูป ให้เเก่
โรงพยาบาลสนามวัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโค
วิด-19 พร้อมด้วยนางกุลฤดี พัฒนะอิม่ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และคณะ เข้าร่วม 

       โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยในการจัดซื้อผลผลิตทางการ
เกษตรจากเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง รวมถึงได้รับสนับสนุนสินค้าเกษตรละผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากภาคีเครือข่ายสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทน้ำตาลมิตร
ผล จำกัด และบริษัท ไอ.จี.แมนเนจเม้นท์ จำกัด สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ทำการส่ง
มอบ ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 300 กก. ไข่ไก่ 1,000 ฟอง น้ำตาลทราบ36 กก. ซีอิ้วขาว 1 ลัง พืชผักและ
ผลไม้ ได้แก่ มะเขอืเปราะ แตงกวา คะน้า มะเขือยาว กระเพรา พริกขี้หนู ฟกัอ่อน บวบเหล่ียม มังคุด และ
เงาะ รวมกว่า 1 ตัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ก้าวพ้น
วิกฤตการณ์โรคระบาดนี้ไปด้วยกัน ตามแคมเปญ “ยามประเทศมีภัย เกษตรไทยพร้อมเป็นกองเสบียง 
  



  
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชย์จังหวัดปัตตานี และรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 ตัน  

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตร
จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชย์จังหวัดปัตตานี 
และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 
ตัน ไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การผลิตไม้ผลที่สำคัญของจังหวัด
ซึ่งจะให้ผลผลิตในห้วงเดือนกรกรฎาคม - ตุลาคม แบ่งตามชนิด ได้แก่ ทุเรียน มพีื้นที่ปลูก 6,938 ไร่ เพิ่มขึ้น
จากปี 2563 (260 ไร่) ร้อยละ 3.89 พื้นที่ให้ผล 5,766 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (361 ไร่) ร้อยละ 6.68 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 4,447 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (454 ตัน) ร้อยละ 11.37 มังคุด มีพื้นที่ปลูก 2,861 
ไร่ ลดลงจากปี 2563 (15 ไร่) ร้อยละ 0.52 พื้นที่ให้ผล 2,623 ไร่ เพิม่ขึ้นจากปี 2563 (26 ไร่) ร้อยละ 1 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,398 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (107 ตัน) ร้อยละ 8.28 เงาะ มีพื้นที่ปลูก 1,585 ไร่ 
ลดลงจากปี 2563 (32 ไร่) ร้อยละ 1.98 พื้นที่ให้ผล 1,469 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (16 ไร่) ร้อยละ 1.07 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 700 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (64.2 ตัน) ร้อยละ 9.03 และลองกอง มพีื้นที่ปลูก 
10,621 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (318 ไร่) ร้อยละ 2.91 พื้นที่ให้ผล 10,368 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (263 ไร่) ร้อย
ละ 2.47 คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,881 ตัน ลดลงจากปี 2563  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ยังไม่ประสบ
ปัญหาเรื่องราคา เนื่องจากผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
ส่วนผลผลิตมังคุดและเงาะประสบกับปัญหาราคาตกต่ำ เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้
กระจายทั่วเกือบทุกพืน้ที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ได้ สำนักงานเกษตร
จังหวัดปัตตานีจึงได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ปัตตานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการเจรจาแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างจังหวัด ซึ่งได้นำร่องแลกเปล่ียนมังคุดเกรด A-B 
จำนวน 3 ตัน กับข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 ตัน รวมถึงได้มกีารเจรจาซื้อขายมังคุดและเงาะ
ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับซื้อผลผลิตมังคุด 20 ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 25-30 บาท และเงาะ 3 
ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบ้ืองต้น สำหรับใน
วันนี้เป็นการปล่อยรถขนส่งมังคุดไปยังจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ตัน โดยจะนำผลผลิตมังคุดคุณภาพจาก
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรในพื้นที่กระจายสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีได้เตรียมแผนการ
ช่วยเหลือเกษตรกรหากสถานการณ์ราคาผลผลิตลองกองตกต่ำซึ่งอาจเกิดข้ึนอีกด้วย 



  
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชยจ์ังหวัดปัตตานี และรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 ตนั  

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตร
จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชย์จังหวัดปัตตานี 
และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 
ตัน ไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การผลิตไม้ผลที่สำคัญของจังหวัด
ซึ่งจะให้ผลผลิตในห้วงเดือนกรกรฎาคม - ตุลาคม แบ่งตามชนิด ได้แก่ ทุเรียน มพีื้นที่ปลูก 6,938 ไร่ เพิ่มขึ้น
จากปี 2563 (260 ไร่) ร้อยละ 3.89 พื้นที่ให้ผล 5,766 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (361 ไร่) ร้อยละ 6.68 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 4,447 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (454 ตัน) ร้อยละ 11.37 มังคุด มีพื้นที่ปลูก 2,861 
ไร่ ลดลงจากปี 2563 (15 ไร่) ร้อยละ 0.52 พื้นที่ให้ผล 2,623 ไร่ เพิม่ขึ้นจากปี 2563 (26 ไร่) ร้อยละ 1 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,398 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (107 ตัน) ร้อยละ 8.28 เงาะ มีพื้นที่ปลูก 1,585 ไร่ 
ลดลงจากปี 2563 (32 ไร่) ร้อยละ 1.98 พื้นที่ให้ผล 1,469 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (16 ไร่) ร้อยละ 1.07 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 700 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (64.2 ตัน) ร้อยละ 9.03 และลองกอง มพีื้นที่ปลูก 
10,621 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (318 ไร่) ร้อยละ 2.91 พื้นที่ให้ผล 10,368 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (263 ไร่) ร้อย
ละ 2.47 คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,881 ตัน ลดลงจากปี 2563  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ยังไม่ประสบ
ปัญหาเรื่องราคา เนื่องจากผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
ส่วนผลผลิตมังคุดและเงาะประสบกับปัญหาราคาตกต่ำ เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้
กระจายทั่วเกือบทุกพืน้ที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ได้ สำนักงานเกษตร
จังหวัดปัตตานีจึงได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ปัตตานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการเจรจาแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างจังหวัด ซึ่งได้นำร่องแลกเปล่ียนมังคุดเกรด A-B 
จำนวน 3 ตัน กับข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 ตัน รวมถึงได้มกีารเจรจาซื้อขายมังคุดและเงาะ
ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับซื้อผลผลิตมังคุด 20 ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 25-30 บาท และเงาะ 3 
ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบ้ืองต้น สำหรับใน
วันนี้เป็นการปล่อยรถขนส่งมังคุดไปยังจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ตัน โดยจะนำผลผลิตมังคุดคุณภาพจาก
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรในพื้นที่กระจายสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีได้เตรียมแผนการ
ช่วยเหลือเกษตรกรหากสถานการณ์ราคาผลผลิตลองกองตกต่ำซึ่งอาจเกิดข้ึนอีกด้วย 



  
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชยจ์ังหวัดปัตตานี และรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 ตนั  

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตร
จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชย์จังหวัดปัตตานี 
และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 
ตัน ไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การผลิตไม้ผลที่สำคัญของจังหวัด
ซึ่งจะให้ผลผลิตในห้วงเดือนกรกรฎาคม - ตุลาคม แบ่งตามชนิด ได้แก่ ทุเรียน มพีื้นที่ปลูก 6,938 ไร่ เพิ่มขึ้น
จากปี 2563 (260 ไร่) ร้อยละ 3.89 พื้นที่ให้ผล 5,766 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (361 ไร่) ร้อยละ 6.68 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 4,447 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (454 ตัน) ร้อยละ 11.37 มังคุด มีพื้นที่ปลูก 2,861 
ไร่ ลดลงจากปี 2563 (15 ไร่) ร้อยละ 0.52 พื้นที่ให้ผล 2,623 ไร่ เพิม่ขึ้นจากปี 2563 (26 ไร่) ร้อยละ 1 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,398 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (107 ตัน) ร้อยละ 8.28 เงาะ มีพื้นที่ปลูก 1,585 ไร่ 
ลดลงจากปี 2563 (32 ไร่) ร้อยละ 1.98 พื้นที่ให้ผล 1,469 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (16 ไร่) ร้อยละ 1.07 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 700 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (64.2 ตัน) ร้อยละ 9.03 และลองกอง มพีื้นที่ปลูก 
10,621 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (318 ไร่) ร้อยละ 2.91 พื้นที่ให้ผล 10,368 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (263 ไร่) ร้อย
ละ 2.47 คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,881 ตัน ลดลงจากปี 2563  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ยังไม่ประสบ
ปัญหาเรื่องราคา เนื่องจากผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
ส่วนผลผลิตมังคุดและเงาะประสบกับปัญหาราคาตกต่ำ เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้
กระจายทั่วเกือบทุกพืน้ที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ได้ สำนักงานเกษตร
จังหวัดปัตตานีจึงได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ปัตตานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการเจรจาแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างจังหวัด ซึ่งได้นำร่องแลกเปล่ียนมังคุดเกรด A-B 
จำนวน 3 ตัน กับข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 ตัน รวมถึงได้มกีารเจรจาซื้อขายมังคุดและเงาะ
ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับซื้อผลผลิตมังคุด 20 ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 25-30 บาท และเงาะ 3 
ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบ้ืองต้น สำหรับใน
วันนี้เป็นการปล่อยรถขนส่งมังคุดไปยังจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ตัน โดยจะนำผลผลิตมังคุดคุณภาพจาก
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรในพื้นที่กระจายสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีได้เตรียมแผนการ
ช่วยเหลือเกษตรกรหากสถานการณ์ราคาผลผลิตลองกองตกต่ำซึ่งอาจเกิดข้ึนอีกด้วย 



  
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชยจ์ังหวัดปัตตานี และรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 ตนั  

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตร
จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชย์จังหวัดปัตตานี 
และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 
ตัน ไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การผลิตไม้ผลที่สำคัญของจังหวัด
ซึ่งจะให้ผลผลิตในห้วงเดือนกรกรฎาคม - ตุลาคม แบ่งตามชนิด ได้แก่ ทุเรียน มพีื้นที่ปลูก 6,938 ไร่ เพิ่มขึ้น
จากปี 2563 (260 ไร่) ร้อยละ 3.89 พื้นที่ให้ผล 5,766 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (361 ไร่) ร้อยละ 6.68 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 4,447 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (454 ตัน) ร้อยละ 11.37 มังคุด มีพื้นที่ปลูก 2,861 
ไร่ ลดลงจากปี 2563 (15 ไร่) ร้อยละ 0.52 พื้นที่ให้ผล 2,623 ไร่ เพิม่ขึ้นจากปี 2563 (26 ไร่) ร้อยละ 1 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,398 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (107 ตัน) ร้อยละ 8.28 เงาะ มีพื้นที่ปลูก 1,585 ไร่ 
ลดลงจากปี 2563 (32 ไร่) ร้อยละ 1.98 พื้นที่ให้ผล 1,469 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (16 ไร่) ร้อยละ 1.07 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 700 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (64.2 ตัน) ร้อยละ 9.03 และลองกอง มพีื้นที่ปลูก 
10,621 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (318 ไร่) ร้อยละ 2.91 พื้นที่ให้ผล 10,368 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (263 ไร่) ร้อย
ละ 2.47 คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,881 ตัน ลดลงจากปี 2563  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ยังไม่ประสบ
ปัญหาเรื่องราคา เนื่องจากผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
ส่วนผลผลิตมังคุดและเงาะประสบกับปัญหาราคาตกต่ำ เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้
กระจายทั่วเกือบทุกพืน้ที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ได้ สำนักงานเกษตร
จังหวัดปัตตานีจึงได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ปัตตานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการเจรจาแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างจังหวัด ซึ่งได้นำร่องแลกเปล่ียนมังคุดเกรด A-B 
จำนวน 3 ตัน กับข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 ตัน รวมถึงได้มกีารเจรจาซื้อขายมังคุดและเงาะ
ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับซื้อผลผลิตมังคุด 20 ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 25-30 บาท และเงาะ 3 
ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบ้ืองต้น สำหรับใน
วันนี้เป็นการปล่อยรถขนส่งมังคุดไปยังจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ตัน โดยจะนำผลผลิตมังคุดคุณภาพจาก
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรในพื้นที่กระจายสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีได้เตรียมแผนการ
ช่วยเหลือเกษตรกรหากสถานการณ์ราคาผลผลิตลองกองตกต่ำซึ่งอาจเกิดข้ึนอีกด้วย 



  
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชยจ์ังหวัดปัตตานี และรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 ตนั  

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตร
จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชย์จังหวัดปัตตานี 
และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 
ตัน ไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การผลิตไม้ผลที่สำคัญของจังหวัด
ซึ่งจะให้ผลผลิตในห้วงเดือนกรกรฎาคม - ตุลาคม แบ่งตามชนิด ได้แก่ ทุเรียน มพีื้นที่ปลูก 6,938 ไร่ เพิ่มขึ้น
จากปี 2563 (260 ไร่) ร้อยละ 3.89 พื้นที่ให้ผล 5,766 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (361 ไร่) ร้อยละ 6.68 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 4,447 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (454 ตัน) ร้อยละ 11.37 มังคุด มีพื้นที่ปลูก 2,861 
ไร่ ลดลงจากปี 2563 (15 ไร่) ร้อยละ 0.52 พื้นที่ให้ผล 2,623 ไร่ เพิม่ขึ้นจากปี 2563 (26 ไร่) ร้อยละ 1 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,398 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (107 ตัน) ร้อยละ 8.28 เงาะ มีพื้นที่ปลูก 1,585 ไร่ 
ลดลงจากปี 2563 (32 ไร่) ร้อยละ 1.98 พื้นที่ให้ผล 1,469 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (16 ไร่) ร้อยละ 1.07 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 700 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (64.2 ตัน) ร้อยละ 9.03 และลองกอง มพีื้นที่ปลูก 
10,621 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (318 ไร่) ร้อยละ 2.91 พื้นที่ให้ผล 10,368 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (263 ไร่) ร้อย
ละ 2.47 คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,881 ตัน ลดลงจากปี 2563  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ยังไม่ประสบ
ปัญหาเรื่องราคา เนื่องจากผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
ส่วนผลผลิตมังคุดและเงาะประสบกับปัญหาราคาตกต่ำ เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้
กระจายทั่วเกือบทุกพืน้ที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ได้ สำนักงานเกษตร
จังหวัดปัตตานีจึงได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ปัตตานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการเจรจาแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างจังหวัด ซึ่งได้นำร่องแลกเปล่ียนมังคุดเกรด A-B 
จำนวน 3 ตัน กับข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 ตัน รวมถึงได้มกีารเจรจาซื้อขายมังคุดและเงาะ
ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับซื้อผลผลิตมังคุด 20 ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 25-30 บาท และเงาะ 3 
ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบ้ืองต้น สำหรับใน
วันนี้เป็นการปล่อยรถขนส่งมังคุดไปยังจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ตัน โดยจะนำผลผลิตมังคุดคุณภาพจาก
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรในพื้นที่กระจายสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีได้เตรียมแผนการ
ช่วยเหลือเกษตรกรหากสถานการณ์ราคาผลผลิตลองกองตกต่ำซึ่งอาจเกิดข้ึนอีกด้วย 
  



  
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชยจ์ังหวัดปัตตานี และรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 ตนั  

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตร
จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชย์จังหวัดปัตตานี 
และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 
ตัน ไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การผลิตไม้ผลที่สำคัญของจังหวัด
ซึ่งจะให้ผลผลิตในห้วงเดือนกรกรฎาคม - ตุลาคม แบ่งตามชนิด ได้แก่ ทุเรียน มพีื้นที่ปลูก 6,938 ไร่ เพิ่มขึ้น
จากปี 2563 (260 ไร่) ร้อยละ 3.89 พื้นที่ให้ผล 5,766 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (361 ไร่) ร้อยละ 6.68 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 4,447 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (454 ตัน) ร้อยละ 11.37 มังคุด มีพื้นที่ปลูก 2,861 
ไร่ ลดลงจากปี 2563 (15 ไร่) ร้อยละ 0.52 พื้นที่ให้ผล 2,623 ไร่ เพิม่ขึ้นจากปี 2563 (26 ไร่) ร้อยละ 1 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,398 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (107 ตัน) ร้อยละ 8.28 เงาะ มีพื้นที่ปลูก 1,585 ไร่ 
ลดลงจากปี 2563 (32 ไร่) ร้อยละ 1.98 พื้นที่ให้ผล 1,469 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (16 ไร่) ร้อยละ 1.07 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 700 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (64.2 ตัน) ร้อยละ 9.03 และลองกอง มพีื้นที่ปลูก 
10,621 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (318 ไร่) ร้อยละ 2.91 พื้นที่ให้ผล 10,368 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (263 ไร่) ร้อย
ละ 2.47 คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,881 ตัน ลดลงจากปี 2563  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ยังไม่ประสบ
ปัญหาเรื่องราคา เนื่องจากผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
ส่วนผลผลิตมังคุดและเงาะประสบกับปัญหาราคาตกต่ำ เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้
กระจายทั่วเกือบทุกพืน้ที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ได้ สำนักงานเกษตร
จังหวัดปัตตานีจึงได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ปัตตานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการเจรจาแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างจังหวัด ซึ่งได้นำร่องแลกเปล่ียนมังคุดเกรด A-B 
จำนวน 3 ตัน กับข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 ตัน รวมถึงได้มกีารเจรจาซื้อขายมังคุดและเงาะ
ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับซื้อผลผลิตมังคุด 20 ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 25-30 บาท และเงาะ 3 
ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบ้ืองต้น สำหรับใน
วันนี้เป็นการปล่อยรถขนส่งมังคุดไปยังจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ตัน โดยจะนำผลผลิตมังคุดคุณภาพจาก
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรในพื้นที่กระจายสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีได้เตรียมแผนการ
ช่วยเหลือเกษตรกรหากสถานการณ์ราคาผลผลิตลองกองตกต่ำซึ่งอาจเกิดข้ึนอีกด้วย 



  
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชยจ์ังหวัดปัตตานี และรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 ตนั  

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตร
จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชย์จังหวัดปัตตานี 
และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 
ตัน ไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การผลิตไม้ผลที่สำคัญของจังหวัด
ซึ่งจะให้ผลผลิตในห้วงเดือนกรกรฎาคม - ตุลาคม แบ่งตามชนิด ได้แก่ ทุเรียน มพีื้นที่ปลูก 6,938 ไร่ เพิ่มขึ้น
จากปี 2563 (260 ไร่) ร้อยละ 3.89 พื้นที่ให้ผล 5,766 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (361 ไร่) ร้อยละ 6.68 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 4,447 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (454 ตัน) ร้อยละ 11.37 มังคุด มีพื้นที่ปลูก 2,861 
ไร่ ลดลงจากปี 2563 (15 ไร่) ร้อยละ 0.52 พื้นที่ให้ผล 2,623 ไร่ เพิม่ขึ้นจากปี 2563 (26 ไร่) ร้อยละ 1 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,398 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (107 ตัน) ร้อยละ 8.28 เงาะ มีพื้นที่ปลูก 1,585 ไร่ 
ลดลงจากปี 2563 (32 ไร่) ร้อยละ 1.98 พื้นที่ให้ผล 1,469 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (16 ไร่) ร้อยละ 1.07 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 700 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (64.2 ตัน) ร้อยละ 9.03 และลองกอง มพีื้นที่ปลูก 
10,621 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (318 ไร่) ร้อยละ 2.91 พื้นที่ให้ผล 10,368 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (263 ไร่) ร้อย
ละ 2.47 คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,881 ตัน ลดลงจากปี 2563  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ยังไม่ประสบ
ปัญหาเรื่องราคา เนื่องจากผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
ส่วนผลผลิตมังคุดและเงาะประสบกับปัญหาราคาตกต่ำ เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้
กระจายทั่วเกือบทุกพืน้ที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ได้ สำนักงานเกษตร
จังหวัดปัตตานีจึงได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ปัตตานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการเจรจาแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างจังหวัด ซึ่งได้นำร่องแลกเปล่ียนมังคุดเกรด A-B 
จำนวน 3 ตัน กับข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 ตัน รวมถึงได้มกีารเจรจาซื้อขายมังคุดและเงาะ
ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับซื้อผลผลิตมังคุด 20 ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 25-30 บาท และเงาะ 3 
ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบ้ืองต้น สำหรับใน
วันนี้เป็นการปล่อยรถขนส่งมังคุดไปยังจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ตัน โดยจะนำผลผลิตมังคุดคุณภาพจาก
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรในพื้นที่กระจายสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีได้เตรียมแผนการ
ช่วยเหลือเกษตรกรหากสถานการณ์ราคาผลผลิตลองกองตกต่ำซึ่งอาจเกิดข้ึนอีกด้วย 
  



  
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตร

จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชย์จังหวัดปัตตานี 
และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 
ตัน ไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การผลิตไม้ผลที่สำคัญของจังหวัด
ซึ่งจะให้ผลผลิตในห้วงเดือนกรกรฎาคม - ตุลาคม แบ่งตามชนิด ได้แก่ ทุเรียน มพีื้นที่ปลูก 6,938 ไร่ เพิ่มขึ้น
จากปี 2563 (260 ไร่) ร้อยละ 3.89 พื้นที่ให้ผล 5,766 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (361 ไร่) ร้อยละ 6.68 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 4,447 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (454 ตัน) ร้อยละ 11.37 มังคุด มีพื้นที่ปลูก 2,861 
ไร่ ลดลงจากปี 2563 (15 ไร่) ร้อยละ 0.52 พื้นที่ให้ผล 2,623 ไร่ เพิม่ขึ้นจากปี 2563 (26 ไร่) ร้อยละ 1 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,398 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (107 ตัน) ร้อยละ 8.28 เงาะ มีพื้นที่ปลูก 1,585 ไร่ 
ลดลงจากปี 2563 (32 ไร่) ร้อยละ 1.98 พื้นที่ให้ผล 1,469 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (16 ไร่) ร้อยละ 1.07 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 700 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (64.2 ตัน) ร้อยละ 9.03 และลองกอง มพีื้นที่ปลูก 
10,621 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (318 ไร่) ร้อยละ 2.91 พื้นที่ให้ผล 10,368 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (263 ไร่) ร้อย
ละ 2.47 คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,881 ตัน ลดลงจากปี 2563  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ยังไม่ประสบ
ปัญหาเรื่องราคา เนื่องจากผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
ส่วนผลผลิตมังคุดและเงาะประสบกับปัญหาราคาตกต่ำ เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้
กระจายทั่วเกือบทุกพืน้ที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ได้ สำนักงานเกษตร
จังหวัดปัตตานีจึงได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ปัตตานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการเจรจาแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างจังหวัด ซึ่งได้นำร่องแลกเปล่ียนมังคุดเกรด A-B 
จำนวน 3 ตัน กับข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 ตัน รวมถึงได้มกีารเจรจาซื้อขายมังคุดและเงาะ
ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับซื้อผลผลิตมังคุด 20 ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 25-30 บาท และเงาะ 3 
ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบ้ืองต้น สำหรับใน
วันนี้เป็นการปล่อยรถขนส่งมังคุดไปยังจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ตัน โดยจะนำผลผลิตมังคุดคุณภาพจาก
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรในพื้นที่กระจายสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีได้เตรียมแผนการ
ช่วยเหลือเกษตรกรหากสถานการณ์ราคาผลผลิตลองกองตกต่ำซึ่งอาจเกิดข้ึนอีกด้วย 
  



  
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชยจ์ังหวัดปัตตานี และรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 ตนั  

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตร
จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชย์จังหวัดปัตตานี 
และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 
ตัน ไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การผลิตไม้ผลที่สำคัญของจังหวัด
ซึ่งจะให้ผลผลิตในห้วงเดือนกรกรฎาคม - ตุลาคม แบ่งตามชนิด ได้แก่ ทุเรียน มพีื้นที่ปลูก 6,938 ไร่ เพิ่มขึ้น
จากปี 2563 (260 ไร่) ร้อยละ 3.89 พื้นที่ให้ผล 5,766 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (361 ไร่) ร้อยละ 6.68 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 4,447 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (454 ตัน) ร้อยละ 11.37 มังคุด มีพื้นที่ปลูก 2,861 
ไร่ ลดลงจากปี 2563 (15 ไร่) ร้อยละ 0.52 พื้นที่ให้ผล 2,623 ไร่ เพิม่ขึ้นจากปี 2563 (26 ไร่) ร้อยละ 1 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,398 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (107 ตัน) ร้อยละ 8.28 เงาะ มีพื้นที่ปลูก 1,585 ไร่ 
ลดลงจากปี 2563 (32 ไร่) ร้อยละ 1.98 พื้นที่ให้ผล 1,469 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (16 ไร่) ร้อยละ 1.07 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 700 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (64.2 ตัน) ร้อยละ 9.03 และลองกอง มพีื้นที่ปลูก 
10,621 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (318 ไร่) ร้อยละ 2.91 พื้นที่ให้ผล 10,368 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (263 ไร่) ร้อย
ละ 2.47 คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,881 ตัน ลดลงจากปี 2563  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ยังไม่ประสบ
ปัญหาเรื่องราคา เนื่องจากผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
ส่วนผลผลิตมังคุดและเงาะประสบกับปัญหาราคาตกต่ำ เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้
กระจายทั่วเกือบทุกพืน้ที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ได้ สำนักงานเกษตร
จังหวัดปัตตานีจึงได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ปัตตานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการเจรจาแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างจังหวัด ซึ่งได้นำร่องแลกเปล่ียนมังคุดเกรด A-B 
จำนวน 3 ตัน กับข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 ตัน รวมถึงได้มกีารเจรจาซื้อขายมังคุดและเงาะ
ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับซื้อผลผลิตมังคุด 20 ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 25-30 บาท และเงาะ 3 
ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบ้ืองต้น สำหรับใน
วันนี้เป็นการปล่อยรถขนส่งมังคุดไปยังจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ตัน โดยจะนำผลผลิตมังคุดคุณภาพจาก
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรในพื้นที่กระจายสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีได้เตรียมแผนการ
ช่วยเหลือเกษตรกรหากสถานการณ์ราคาผลผลิตลองกองตกต่ำซึ่งอาจเกิดข้ึนอีกด้วย 



  
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชยจ์ังหวัดปัตตานี และรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 ตนั  

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตร
จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชย์จังหวัดปัตตานี 
และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 
ตัน ไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การผลิตไม้ผลที่สำคัญของจังหวัด
ซึ่งจะให้ผลผลิตในห้วงเดือนกรกรฎาคม - ตุลาคม แบ่งตามชนิด ได้แก่ ทุเรียน มพีื้นที่ปลูก 6,938 ไร่ เพิ่มขึ้น
จากปี 2563 (260 ไร่) ร้อยละ 3.89 พื้นที่ให้ผล 5,766 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (361 ไร่) ร้อยละ 6.68 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 4,447 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (454 ตัน) ร้อยละ 11.37 มังคุด มีพื้นที่ปลูก 2,861 
ไร่ ลดลงจากปี 2563 (15 ไร่) ร้อยละ 0.52 พื้นที่ให้ผล 2,623 ไร่ เพิม่ขึ้นจากปี 2563 (26 ไร่) ร้อยละ 1 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,398 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (107 ตัน) ร้อยละ 8.28 เงาะ มีพื้นที่ปลูก 1,585 ไร่ 
ลดลงจากปี 2563 (32 ไร่) ร้อยละ 1.98 พื้นที่ให้ผล 1,469 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (16 ไร่) ร้อยละ 1.07 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 700 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (64.2 ตัน) ร้อยละ 9.03 และลองกอง มพีื้นที่ปลูก 
10,621 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (318 ไร่) ร้อยละ 2.91 พื้นที่ให้ผล 10,368 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (263 ไร่) ร้อย
ละ 2.47 คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,881 ตัน ลดลงจากปี 2563  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ยังไม่ประสบ
ปัญหาเรื่องราคา เนื่องจากผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
ส่วนผลผลิตมังคุดและเงาะประสบกับปัญหาราคาตกต่ำ เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้
กระจายทั่วเกือบทุกพืน้ที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ได้ สำนักงานเกษตร
จังหวัดปัตตานีจึงได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ปัตตานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการเจรจาแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างจังหวัด ซึ่งได้นำร่องแลกเปล่ียนมังคุดเกรด A-B 
จำนวน 3 ตัน กับข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 ตัน รวมถึงได้มกีารเจรจาซื้อขายมังคุดและเงาะ
ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับซื้อผลผลิตมังคุด 20 ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 25-30 บาท และเงาะ 3 
ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบ้ืองต้น สำหรับใน
วันนี้เป็นการปล่อยรถขนส่งมังคุดไปยังจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ตัน โดยจะนำผลผลิตมังคุดคุณภาพจาก
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรในพื้นที่กระจายสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีได้เตรียมแผนการ
ช่วยเหลือเกษตรกรหากสถานการณ์ราคาผลผลิตลองกองตกต่ำซึ่งอาจเกิดข้ึนอีกด้วย 



  
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชยจ์ังหวัดปัตตานี และรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 ตนั  

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตร
จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พาณิชย์จังหวัดปัตตานี 
และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปล่อยรถขนส่งมังคุดคุณภาพ จำนวน 6 
ตัน ไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การผลิตไม้ผลที่สำคัญของจังหวัด
ซึ่งจะให้ผลผลิตในห้วงเดือนกรกรฎาคม - ตุลาคม แบ่งตามชนิด ได้แก่ ทุเรียน มพีื้นที่ปลูก 6,938 ไร่ เพิ่มขึ้น
จากปี 2563 (260 ไร่) ร้อยละ 3.89 พื้นที่ให้ผล 5,766 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (361 ไร่) ร้อยละ 6.68 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 4,447 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (454 ตัน) ร้อยละ 11.37 มังคุด มีพื้นที่ปลูก 2,861 
ไร่ ลดลงจากปี 2563 (15 ไร่) ร้อยละ 0.52 พื้นที่ให้ผล 2,623 ไร่ เพิม่ขึ้นจากปี 2563 (26 ไร่) ร้อยละ 1 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,398 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (107 ตัน) ร้อยละ 8.28 เงาะ มีพื้นที่ปลูก 1,585 ไร่ 
ลดลงจากปี 2563 (32 ไร่) ร้อยละ 1.98 พื้นที่ให้ผล 1,469 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (16 ไร่) ร้อยละ 1.07 
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 700 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (64.2 ตัน) ร้อยละ 9.03 และลองกอง มพีื้นที่ปลูก 
10,621 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (318 ไร่) ร้อยละ 2.91 พื้นที่ให้ผล 10,368 ไร่ ลดลงจากปี 2563 (263 ไร่) ร้อย
ละ 2.47 คาดการณ์ผลผลิตโดยรวม 1,881 ตัน ลดลงจากปี 2563  

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ยังไม่ประสบ
ปัญหาเรื่องราคา เนื่องจากผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
ส่วนผลผลิตมังคุดและเงาะประสบกับปัญหาราคาตกต่ำ เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้
กระจายทั่วเกือบทุกพืน้ที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ได้ สำนักงานเกษตร
จังหวัดปัตตานีจึงได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ปัตตานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการเจรจาแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างจังหวัด ซึ่งได้นำร่องแลกเปล่ียนมังคุดเกรด A-B 
จำนวน 3 ตัน กับข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 ตัน รวมถึงได้มกีารเจรจาซื้อขายมังคุดและเงาะ
ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับซื้อผลผลิตมังคุด 20 ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 25-30 บาท และเงาะ 3 
ตัน ประกันราคาในกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบ้ืองต้น สำหรับใน
วันนี้เป็นการปล่อยรถขนส่งมังคุดไปยังจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ตัน โดยจะนำผลผลิตมังคุดคุณภาพจาก
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรในพื้นที่กระจายสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีได้เตรียมแผนการ
ช่วยเหลือเกษตรกรหากสถานการณ์ราคาผลผลิตลองกองตกต่ำซึ่งอาจเกิดข้ึนอีกด้วย 



  
นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร ได้เปิดเผยว่า ทางสำนักงานเกษตรจังหวัด

สกลนคร ขอเชิญชวนส่ังซื้อลำไย จากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร กิโลกรัมละ 20 บาท ถ้า
ส่ังซื้อถึง 3 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 50 บาท หรือส่ังมากกว่านี้สามารถส่ังซื้อมาได้เลย เริม่ส่ังจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป 

พี่น้องประชาชนสามารถส่ังซื้อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ลำไยจะคัดเกรดคุณภาพ , เก็บ
สดๆจากสวน และบรรจุลงหีบอย่างดี สามารถโดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภู
พาน ได้ที่ นางสาวอคิราภ์ เจริญสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โทร 09 8986 2893 หรือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร นายทวีวัฒน์ ขันธุปัทม์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ
การ โทร 08 1266 4424 หรือส่ังในกลุ่มไลน์ตามQR Code ได้เลยครับ 
  



 
5 สิงหาคม 2564 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 

จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นการรวมตวักันของสตรีในภาคเกษตร ตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป 
ตามความสมัครใจ ภายใต้กติกากลุ่มและการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนา
อาชีพและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนให้ดีข้ึนทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านส่ิงแวดล้อม โดยยึดหลักบริหารจัดการกลุ่มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงต่อยอดเป็น
ผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจึงถือเป็นสถาบันเกษตรกรทีม่ีบทบาทสำคัญ และเป็นกลไกหลักที่ช่วย
ผลักดันการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพตลอด
ช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา 

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 1,432 กลุ่ม
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวม จำนวน 41,296 คน เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 75 % ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมอืง ผ้าพิมพ์ลาย ประมาณ 10 % ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมเครื่องจักสานต่างๆ ประมาณ 10 % และกิจกรรมอืน่ๆอีก 5 % โดยในปี 2564 สำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายคือพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรและพัฒนาสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรสู่การเป็น Smart Group ส่งเสรมิให้มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น 
Smart Product ทีม่ีการรับรองมาตรฐานการันตีคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งส่งเสริมให้
ครัวเรือนของเกษตรกรและชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เพือ่ให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร “กนิดี อยู่ดี 
เพิ่มพูนรายได้” โดยได้ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร เช่น การวางแผนการผลิต ทักษะด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้า การถนอมและแปรรูปอาหาร รวมถึงการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับดำเนินกิจกรรมให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบใน 14 จังหวัดภาคใต้ 
จังหวัดละ 1 กลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาเพิม่ศักยภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อเป็นการเช่ือมโยง
เครือข่ายผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดเป็นเครอืข่ายความ
ร่วมมือและการพัฒนาองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็งตลอดจนช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรอย่างตอ่เนื่อง หวังให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรซึง่เป็นสตรีที่มีบทบาทพื้นฐานหลักในครอบครัว
ช่วยกันสร้างสมดุล ให้ครอบครัวมีความสุข ร่วมกันทำกิจกรรมให้ชุมชนเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้สังคมสงบสุข
ต่อไป 
  



  
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผย

ว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นการรวมตัวกันของสตรีในภาคเกษตรตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป ตามความสมัคร
ใจ ภายใต้กติกากลุ่มและการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาอาชีพและยกระดับ
เศรษฐกิจครัวเรือนให้ดีข้ึนทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
ส่ิงแวดล้อม โดยยึดหลักบริหารจัดการกลุ่มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรจึงถือเป็นสถาบันเกษตรกรทีม่ีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักที่ช่วยผลักดันการดำเนินการ
ส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่
ผ่านมา 
 นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ในพื้นที่14 จังหวัด
ภาคใต้ จำนวน 1,432 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวม จำนวน 41,296 คน เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ที่มีผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 75 % ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าพิมพ์
ลาย ประมาณ 10 % ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานต่างๆประมาณ 10 % และกิจกรรมอืน่ๆอกี 5 % 
 โดยในปี 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินกิจกรรมการ
พัฒนาและขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายคือพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับ
เศรษฐกิจครัวเรือนเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและพัฒนาสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ให้เป็น Smart Farmer พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็น Smart Group ส่งเสริมให้มีการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น Smart Product ที่มีการรับรองมาตรฐานการันตี
คุณภาพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครัวเรือนของเกษตรกรและชุมชนมีความมั่นคง
ด้านอาหาร เพื่อให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร “กินดีอยู่ดี เพิ่มพูนรายได้” โดยได้ดำเนินการจัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับสมาชิกกลุ่มแมบ้่านเกษตรกร เช่น การวางแผนการผลิต ทักษะ
ด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้า การถนอมและแปรรูปอาหาร รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับดำเนิน
กิจกรรมให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบใน 14 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดละ1 กลุ่ม 
 นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาเพิม่ศักยภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อเป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายผู้นำ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือและ
การพัฒนาองค์กรเกษตรกรที่เขม้แข็งตลอดจนช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรอย่างต่อเนื่องหวังให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรซึ่งเป็นสตรีที่มีบทบาทพื้นฐานหลักในครอบครัวช่วยกัน
สร้างสมดุล ให้ครอบครัวมีความสุข ร่วมกันทำกิจกรรมให้ชุมชนเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้สังคมสงบสุขต่อไป 
  



 
สสก.5 สงขลา เดินหน้าพัฒนากลุม่แม่บ้านเกษตรกร รากฐานครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง 
 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผย
ว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นการรวมตัวกันของสตรีในภาคเกษตร ตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป ตามความสมัครใจ 
ภายใต้กติกากลุ่มและการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาอาชีพและยกระดับ
เศรษฐกิจครัวเรือนให้ดีข้ึนทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
ส่ิงแวดล้อม โดยยึดหลักบริหารจัดการกลุ่มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรจึงถือเป็นสถาบันเกษตรกรทีม่ีบทบาทสำคัญ และเป็นกลไกหลักที่ช่วยผลักดันการดำเนินการ
ส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่
ผ่านมา 

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 1,432 กลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวม จำนวน 41,296 คน เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 75 % ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมอืง ผ้าพิมพ์ลาย ประมาณ 10 % ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมเครื่องจักสานต่างๆ ประมาณ 10 % และกิจกรรมอืน่ๆอีก 5 %  โดยในปี 2564 สำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายคือพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรและพัฒนาสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรสู่การเป็น Smart Group ส่งเสรมิให้มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น 
Smart Product ทีม่ีการรับรองมาตรฐานการันตีคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งส่งเสริมให้
ครัวเรือนของเกษตรกรและชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เพือ่ให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร “กนิดี อยู่ดี 
เพิ่มพูนรายได้” โดยได้ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร เช่น การวางแผนการผลิต ทักษะด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้า การถนอมและแปรรูปอาหาร รวมถึงการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับดำเนินกิจกรรมให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบใน 14 จังหวัดภาคใต้ 
จังหวัดละ 1 กลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาเพิม่ศักยภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อเป็นการเช่ือมโยง
เครือข่ายผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดเป็นเครอืข่ายความ
ร่วมมือและการพัฒนาองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็งตลอดจนช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรอย่างตอ่เนื่อง หวังให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรซึง่เป็นสตรีที่มีบทบาทพื้นฐานหลักในครอบครัว
ช่วยกันสร้างสมดุล ให้ครอบครัวมีความสุข ร่วมกันทำกิจกรรมให้ชุมชนเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้สังคมสงบสุข
ต่อไป 
  



 
สำนักงานเกษตรนครพนม ช่วยกระจายผลผลิตมังคุด จังหวัดชุมพร ส่ัง 3.5 ตัน !! ร่วมใจกันซื้อ

ผลผลิตช่วยชาวสวน ที่ได้รับผลกระทบโควิด – 19 
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัด

นครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ช่วยกันขนผลผลิตมังคุด จาก
จังหวัดชุมพร เพื่อช่วยกันกระจายผลผลิตโดยการจำหน่ายให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ที่ร่วมกันซื้อผลผลิตมังคุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนมังคุดจังหวัด ที่ประสบปัญหาผลผลิตมีราคาตกต่ำอยู่ในขณะนี้ 

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากการประสานในเบ้ืองต้นกับทาง
เกษตรจังหวัดชุมพร ในการขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการบริโภคมังคุด ของจังหวัดชุมพร ซึ่งในขณะนี้
จังหวัดชุมพรได้เข้าสู่ฤดูกาลผลิตมังคุด โดยมีการจำหน่ายมังคุดตลาดปลายทางภายในประเทศมีปริมาณลดลง 
พ่อค้า (ล้งส่งออก) เข้าไปรับซื้อน้อยราย เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 ทำให้ผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรชาวสวนมังคุดได้รับความเดือดร้อน โดยจำหน่าย
ผลผลิตมังคุดในราคาตะกร้าละ 300 บาท บรรจุ 10 กิโลกรัม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จึงได้
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนไปยังประชาชนทั่วไปและสำนักงานเกษตรอำเภอในการส่ังซื้อมังคุด โดยไดม้ีการ
สำรวจความต้องการและรวบรวมรายช่ือผู้ส่ังซื้อเพื่อเตรียมมอบผลผลิตมังคุดตามออร์เดอร์ ซึ่งจากการรวบรวม
ยอดส่ังซื้อมังคุด สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมไดม้ีการส่ังซือ้ผลผลิตมังคุดใน ปริมาณ 3.5 ตัน พร้อมเตรียม
จุดพักมังคุดและเร่งกระจายผลผลิตมังคุดในทันที จากสถานการณ์ดังกล่าวสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรในการร่วมกนับริโภคมังคุด เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือชาวสวนมังคุดที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ และให้ชาวสวนมังคุดมีรายได้และลดความ
เสียหายของผลผลิต 
 


