
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
Covid-19 1.กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 

อย่างต่อเนื่อง 
KU radio 

ลำไย 2.ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไย เน้นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตผลใหญ่ NNT 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ่ 3.แปลงใหญ่ดีเด่น จ.อุดรธานี ปี64 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหัวช้าง 

น้ำโสม จำกัด 
Youtube 

4.เกษตรอุดรออนทัวร์ : เกษตรแปลงใหญ่มะม่วงกุดหมากไฟ Youtube 
5.ส่งเสริมเกษตรเชิงพ้ืนที ่แปลงใหญ่ไม้ดอกบ้านห้วยสำราญ จ.อุดรธานี Youtube 

Covid-19 6.สานโคร๊ะจำปาดะขายออนไลน์ สร้างรายได้ช่วงโควิด-19 TNN 
วิสาหกิจชุมชน 7.สมุนไพรสร้างรายได้ให้ชุมชน จ.สตูล ช่อง 8 

8.วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร จ.สตูล ขานรับต่อยอดแปรรูป...20ชนิด MGR 
9.วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร จ.สตูล ขานรับต่อยอดแปรรูป...20ชนิด Khao24h 
10.สมุนไพรไทย!! ตลาดกว้างตอบโจทย์ยุคโควิด-19.. LINE Today 
11.สมุนไพรตอบโจทย์ยุคโควิด-19.. แนวหน้า 

ฟ้าทะลายโจร 12.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จ.ลำพูน มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร .. แจกจ่าย
ให้เกษตรกรในจังหวัดนำไปปลูก 

NNT 

ดินปุ๋ย 13.ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ปี 64 จ.อุดร Youtube 
ตลาดเกษตรกร 14.กระบี่ ตลาดเกษตรกร สร้างรายได้ 46 ล้าน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา NBT 
อ่ืน ๆ  

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
Covid-19 15.เกษตรป้องกันเข้มการปนเปื้อนเชื้อโควิดในผลไม้ส่งออก สำนักข่าวไทย 
ประกันรายได้ 16.ตรวจสอบ ประกันรายได้เกษตรกร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...  

 
*************************** 



 
กรมส่งเสริมการเกษตรยงัคงเดินหนา้โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควิด-19 ส่งมอบสินคา้เกษตร และสินคา้อุปโภคบริโภคจาก
หน่วยงานในสังกดั ภาคีเครือขา่ย เกษตรกร รวมทั้งจดัซ้ือสินคา้เกษตรจากเกษตรกรท่ีประสบปัญหาสินคา้ลน้ตลาด ราคาตกต ่า เพื่อช่วยบรรเทา

ปัญหาของเกษตรกรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 อยา่งต่อเน่ือง 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควิด-19 เกิดจากแนวความคิดของ 
ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงมีความห่วงใยเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรค COVID – 19 ส่งผลใหสิ้นคา้เกษตรประสบปัญหาสินคา้ลน้ตลาด ราคาตกต ่า โดยเฉพาะในส่วนของระบบการขนส่งสินคา้
เกษตรท่ีอยูใ่นภาวะล่าชา้กวา่สถานการณ์ปกติ เพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรในการระบายสินคา้เกษตร รวมทั้งร่วมให้ก าลงัใจแก่บุคลากรทาง
การแพทย ์เจา้หนา้ท่ีผูท้  าหนา้ท่ีใหก้ารดูแลผูป่้วย รวมไปถึงผูป่้วยท่ีติดเช้ือทุกท่าน ใหมี้ก าลงัใจและร่วมกนัผา่นสถานการณ์ในคร้ังน้ีไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั จึงไดม้อบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเป็นผูป้ระสานงานหลกัในการจดักิจกรรม “แบ่งปันน ้าใจจากเกษตรกรไทย สู้ภยั 

COVID – 19” ขึ้น 

ปัจจุบนั กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินกิจกรรมโครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควิด – 19 ลงพื้นท่ีส่งมอบสินคา้เกษตร และสินคา้
อุปโภคใหก้บัโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม เรือนจ า สถานท่ีฉีดวคัซีน โรงครัวพระราชทาน ศูนยพ์กัคอยผูป่้วยโควิด หน่วยงานท่ีใหค้วาม

ช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตูปั้นสุขกรมส่งเสริมการเกษตรและประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบในพื้นท่ีต่าง ๆ รวมแลว้

มากกวา่ 290 คร้ัง มูลค่าสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือจากเกษตรกร รวมจ านวน 806,882 บาท และมูลค่าสินคา้ท่ีไดรั้บการบริจาค 

รวมจ านวน 383,723 บาท 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรจะยงัคงด าเนินกิจกรรมโครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควิด – 19 ต่อไปจนกวา่สถานการณ์จะดีขึ้น ตาม
นโยบายของ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจะขยายพื้นท่ีรับซ้ือสินคา้เกษตรและจุดส่งมอบสินคา้เกษตร 

โดยหวงัใหสิ้นคา้เกษตรท่ีส่งมอบเหล่าน้ีถึงมือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ใหม้ากยิง่ขึ้น นาย
เขม้แขง็ กล่าว 



 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงการบริหารจดัการล าไยภาคเหนือ ในปี 2564 วา่ ได้
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรผูป้ลูกล าไย เนน้การพฒันาคุณภาพผลผลิต เพื่อใหไ้ดล้  าไยขนาดผลใหญ่คุณภาพระดบัพรี
เม่ียม เกรด AA และเกรด A เหมาะส าหรับการบริโภคผลสดภายในประเทศ โดยไม่เนน้ส่งเขา้โรงงานอบแห้งแปรรูปส่งออก
ประเทศจีนและการพฒันากระบวนการผลิตใหไ้ดรั้บการรับรองคุณภาพตามระบบการจดัการกระบวนการผลิตทางการ
เกษตร  (GAP) ซ่ึงมีเกษตรกรไดรั้บการรับรองทั้งหมด 12,494 ราย 14,400 แปลง พ้ืนท่ี
รวม  135,595.47 ไร่ ตามระบบ GAP DOA Online รวมทั้งการส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชช่้องทางการตลาดแบบ
ออนไลน์ผา่น platform ต่างๆ มากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะท าใหเ้กษตรกรสามารถบริหารจดัการผลผลิตของตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

อธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอกีว่า ส าหรับการกระจายผลผลิตล าไย ท่ีประชุมคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการ
ผลไม ้(Fruit Board) คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม  2564 มีมติเห็นชอบใหเ้นน้ท าการตลาด
ภายในประเทศ โดยกระจายผลผลิตผา่นลง้ภายในประเทศ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร หา้ง Modern Trade ระบบ
ของไปรษณียไ์ทย การตลาดออนไลน์และตลาดคา้ผลไมภ้ายในจงัหวดั การจดัจ าหน่ายตรงผูบ้ริโภค รณรงคก์ารบริโภคล าไยใน
ครัวเรือน สนบัสนุนจุดรวบรวมและคดัคุณภาพล าไยเพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต  ประสานงานกบัภาคเอกชนและโลจิสติกส์
ในการลดค่าขนส่งใหแ้ก่เกษตรกร รวมทั้งการเช่ือมโยงและกระจายผลผลิตล าไยไปยงัจงัหวดัปลายทาง และการแลกเปล่ียนสินคา้
เกษตรขา้มภาค โดยประสานงานร่วมกบักระทรวงกลาโหม เพื่อแลกเปล่ียนสินคา้ ล าไย – มงัคุด จากภาคใตเ้พื่อกระจายผลผลิตสู่
ผูบ้ริโภคภายในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

 













 
ที่วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร เลขที่ 75 หมู่ 5 บ้านทุ่งศิลา ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ทางกลุ่มนำตัวยา
สมุนไพรสด ประกอบด้วย ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และที่สำคัญคือหัวไพล นางเอกของเรื่องล้างน้ำ หั่นใส่ลงบนผ้า
ขาว มัดรวมกันต้มในน้ำร้อนเดือด ก่อนผสมตัวยาสมุนไพรที่ทางกลุ่มทำลงไปอีกครั้ง ก็จะได้สูตรสุมนไพรแช่มือและ
เท้าท่ีแช่เพียง 15 นาที สามารถแก้อาการเหน็บชาปลายประสาทมือและเท้าได้ โดยระหว่างนั่งแช่เท้าจะมีการ
เสิร์ฟน้ำชาจากผลไม้ 3 อย่างให้ได้ชุ่มคอ เพื่อช่วยสร้างความกระชุ่มกระชวยให้ร่างกาย 
 
นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ทางกลุ่มโชว์ให้เห็นถึงการบริการของทางกลุ่ม ที่มีทั้งอบสมุนไพรในกระโจม การนวดฝ่า
เท้า นวดตัว แต่บริการเหล่านี้ต้องหยุดไว้ก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ทางกลุ่มยังมีสินค้าจำพวก
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมากกว่า 20 ชนิดจำหน่าย และบริการด้วย เช่น ลูกประคบ ยาหม่อง 
น้ำมันเหลือง ผงสมุนไพรแช่เท้าที่มีนางเอกเป็นหัวไพล 
นางวิริญญา จ่าวิสูตร ประธานกลุ่มแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยาหม่อง น้ำมันเหลือง ลูก
ประคบ และสมุนไพรแช่เท้าที่มีส่วนผสมหลักมาจากหัวไพล บอกว่า ทางกลุ่มก่อตั้งมาเมื่อปี 2561 เกิดจาก
กลุ่มแม่บ้านในชุมชนมารวมตัวกันเพื่อทำสมุนไพร โดยมี นางวิริญญา หรือน้องแอพ เป็นประธานฯ แรกเริ่ม
เดิมทีเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ก่อนจะมาเปลี่ยนอาชีพทำธุรกิจรีสอร์ตจนอ่ิมตัว และอยากกลับบ้านเกิดทำ
อาชีพเกษตร จึงศึกษาหาความรู้ และมองเห็นโอกาสว่าต้องทำสมุนไพร จึงรวมตัวจับกลุ่มแม่บ้านทำผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร และแปรรูป 
 
โดยได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร” ภายใต้แผนงานเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมส่งเสริม
การเกษตร ซึ่งมี นายชทวัสส์ สว่างแจ้ง เกษตรอำเภอทุ่งหว้า เป็นพ่ีเลี้ยง 
สำหรับก่อนหน้าสถานการณ์โควิด-19 ทางกลุ่มมีบริการแช่มือ แช่เท้า นวดฝ่าเท้า และอบด้วยกระโจมสมุนไพร 
คิดค่าบริการครั้งละ 50 บาท/15 นาที นวดฝ่าเท้า 150 บาท/1 ชั่วโมง ชาผลไม้ 3 อย่าง 35 บาท และยังมี
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรอีกมากกว่า 20 ชนิดจัดจำหน่าย 
 
นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังได้นำสมุนไพรอย่าง “ฟ้าทะลายโจร” และ “กระชาย” เข้ามาเพาะปลูกเตรียมผลิตเป็นตัว
ยาบริการชุมชนเพ่ิมอีกด้วย ทั้งยังรับซื้อสมุนไพรจากชาวบ้าน และสมาชิกกลุ่มฯ อย่างหัวไพล กก.ละ 80 บาท หัว
ไพลแห้ง 350 บาท ขมิ้นชันแห้ง กก.ละ 200 บาท ตะไคร้ กก.ละ 120 บาท ผิวมะกรูดแห้ง กก.ละ 200 บาท 
ใบมะกรูด กก.ละ 120 บาท โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เพจเฟซบุ๊ก “สมุนไพรทักษอร” หรือโทร.08-
3658-5659 



 

ที่วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร เลขที่ 75 หมู่ 5 บ้านทุ่งศิลา ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ทางกลุ่มนำตัวยาสมุนไพรสด 
ประกอบด้วย ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และที่สำคัญคือหัวไพล นางเอกของเรื่องล้างน้ำ หั่นใส่ลงบนผ้าขาว มัดรวมกันต้มในน้ำ
ร้อนเดือด ก่อนผสมตัวยาสมุนไพรที่ทางกลุ่มทำลงไปอีกครั้ง ก็จะได้สูตรสุมนไพรแช่มือและเท้าท่ีแช่เพียง 15 นาที สามารถ
แก้อาการเหน็บชาปลายประสาทมือและเท้าได้ โดยระหว่างนั่งแช่เท้าจะมีการเสิร์ฟน้ำชาจากผลไม้ 3 อย่างให้ได้ชุ่มคอ เพ่ือ
ช่วยสร้างความกระชุ่มกระชวยให้ร่างกาย 

นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ทางกลุ่มโชว์ให้เห็นถึงการบริการของทางกลุ่ม ที่มีทั้งอบสมุนไพรในกระโจม การนวดฝ่าเท้า นวด
ตัว แต่บริการเหล่านี้ต้องหยุดไว้ก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ทางกลุ่มยังมีสินค้าจำพวกการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมากกว่า 20 ชนิดจำหน่าย และบริการด้วย อาทิ ลูกประคบ ยาหม่อง น้ำมันเหลือง ผงสมุนไพร
แช่เท้าที่มีนางเอกเป็นหัวไพล 

นางวิริญญา จ่าวิสูตร ประธานกลุ่มแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยาหม่อง น้ำมันเหลือง ลูกประคบ และ
สมุนไพรแช่เท้าที่มีส่วนผสมหลักมาจากหัวไพล บอกว่า ทางกลุ่มก่อตั้งมาเม่ือปี 2561 เกิดจากกลุ่มแม่บ้านในชุมชน
มารวมตัวกันเพื่อทำสมุนไพร โดยมี นางวิริญญา หรือน้องแอพ เป็นประธานฯ แรกเริ่มเดิมทีเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ 
ก่อนจะมาเปลี่ยนอาชีพทำธุรกิจรีสอร์ตจนอ่ิมตัว และอยากกลับบ้านเกิดทำอาชีพเกษตร จึงศึกษาหาความรู้ และ
มองเห็นโอกาสว่าต้องทำสมุนไพร จึงรวมตัวจับกลุ่มแม่บ้านทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และแปรรูป 

โดยได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร” ภายใต้แผนงานเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมี นาย
ชทวัสส์ สว่างแจ้ง เกษตรอำเภอทุ่งหว้า เป็นพี่เลี้ยง 

สำหรับก่อนหน้าสถานการณ์โควิด-19 ทางกลุ่มมีบริการแช่มือ แช่เท้า นวดฝ่าเท้า และอบด้วยกระโจมสมุนไพร คิด
ค่าบริการครั้งละ 50 บาท/15 นาที นวดฝ่าเท้า 150 บาท/1 ชั่วโมง ชาผลไม้ 3 อย่าง 35 บาท และยังมีผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากสมุนไพรอีกมากกว่า 20 ชนิดจัดจำหน่าย 

นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังได้นำสมุนไพรอย่าง “ฟ้าทะลายโจร” และ “กระชาย” เข้ามาเพาะปลูกเตรียมผลิตเป็นตัวยาบริการ
ชุมชนเพ่ิมอีกด้วย ทั้งยังรับซื้อสมุนไพรจากชาวบ้าน และสมาชิกกลุ่มฯ อย่างหัวไพล กก.ละ 80 บาท หัวไพลแห้ง 350 
บาท ขมิ้นชันแห้ง กก.ละ 200 บาท ตะไคร้ กก.ละ 120 บาท ผิวมะกรูดแห้ง กก.ละ 200 บาท ใบมะกรูด กก.ละ 120 
บาท โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เพจเฟซบุ๊ก “สมุนไพรทักษอร” หรือโทร. 083-658-5659 



 

ที่วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร เลขที่ 75 หมู่ 5 บ้านทุ่งศิลา ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ทางกลุ่มนำตัวยาสมุนไพรสด 
ประกอบด้วย ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และที่สำคัญคือหัวไพล นางเอกของเรื่องล้างน้ำ หั่นใส่ลงบนผ้าขาว มัดรวมกันต้มในน้ำ
ร้อนเดือด ก่อนผสมตัวยาสมุนไพรที่ทางกลุ่มทำลงไปอีกครั้ง ก็จะได้สูตรสุมนไพรแช่มือและเท้าท่ีแช่เพียง 15 นาที สามารถ
แก้อาการเหน็บชาปลายประสาทมือและเท้าได้ โดยระหว่างนั่งแช่เท้าจะมีการเสิร์ฟน้ำชาจากผลไม้ 3 อย่างให้ได้ชุ่มคอ เพ่ือ
ช่วยสร้างความกระชุ่มกระชวยให้ร่างกาย 

นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ทางกลุ่มโชว์ให้เห็นถึงการบริการของทางกลุ่ม ที่มีทั้งอบสมุนไพรในกระโจม การนวดฝ่าเท้า นวด
ตัว แต่บริการเหล่านี้ต้องหยุดไว้ก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ทางกลุ่มยังมีสินค้าจำพวกการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมากกว่า 20 ชนิดจำหน่าย และบริการด้วย อาทิ ลูกประคบ ยาหม่อง น้ำมันเหลือง ผงสมุนไพร
แช่เท้าที่มีนางเอกเป็นหัวไพล 

นางวิริญญา จ่าวิสูตร ประธานกลุ่มแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยาหม่อง น้ำมันเหลือง ลูกประคบ และ
สมุนไพรแช่เท้าที่มีส่วนผสมหลักมาจากหัวไพล บอกว่า ทางกลุ่มก่อตั้งมาเม่ือปี 2561 เกิดจากกลุ่มแม่บ้านในชุมชน
มารวมตัวกันเพื่อทำสมุนไพร โดยมี นางวิริญญา หรือน้องแอพ เป็นประธานฯ แรกเริ่มเดิมทีเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ 
ก่อนจะมาเปลี่ยนอาชีพทำธุรกิจรีสอร์ตจนอ่ิมตัว และอยากกลับบ้านเกิดทำอาชีพเกษตร จึงศึกษาหาความรู้ และ
มองเห็นโอกาสว่าต้องทำสมุนไพร จึงรวมตัวจับกลุ่มแม่บ้านทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และแปรรูป 

โดยได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร” ภายใต้แผนงานเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมี นาย
ชทวัสส์ สว่างแจ้ง เกษตรอำเภอทุ่งหว้า เป็นพี่เลี้ยง 

สำหรับก่อนหน้าสถานการณ์โควิด-19 ทางกลุ่มมีบริการแช่มือ แช่เท้า นวดฝ่าเท้า และอบด้วยกระโจมสมุนไพร คิด
ค่าบริการครั้งละ 50 บาท/15 นาที นวดฝ่าเท้า 150 บาท/1 ชั่วโมง ชาผลไม้ 3 อย่าง 35 บาท และยังมีผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากสมุนไพรอีกมากกว่า 20 ชนิดจัดจำหน่าย 

นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังได้นำสมุนไพรอย่าง “ฟ้าทะลายโจร” และ “กระชาย” เข้ามาเพาะปลูกเตรียมผลิตเป็นตัวยาบริการ
ชุมชนเพ่ิมอีกด้วย ทั้งยังรับซื้อสมุนไพรจากชาวบ้าน และสมาชิกกลุ่มฯ อย่างหัวไพล กก.ละ 80 บาท หัวไพลแห้ง 350 
บาท ขมิ้นชันแห้ง กก.ละ 200 บาท ตะไคร้ กก.ละ 120 บาท ผิวมะกรูดแห้ง กก.ละ 200 บาท ใบมะกรูด กก.ละ 120 
บาท โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เพจเฟซบุ๊ก “สมุนไพรทักษอร” หรือโทร. 083-658-5659 



 

ที่วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร  เลขที ่75 หมู่ที ่5 บ้านทุ่งศิลา  ตำบลนาทอน  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัด
สตูล  ทางกลุ่มนำตัวยาสมุนไพรสดที่ประกอบด้วย  ข่า  ตะไคร้  ใบมะกรูด และที่สำคัญหัวไพลนางเอกของเรื่อง
ล้างน้ำหั่นใส่ลงบนผ้าขาวมัดรวมกันต้มในน้ำร้อนเดือด ก่อนผลสมตัวยาสมุนไพรที่ทางกลุ่มทำลงไปอีกครั้งก็จะ
ได ้ สูตรสุมนไพรแช่มือและเท้า  ที่แช่เพียง 15 นาที  แก้อาการเหน็บชาปลายประสาทมือและเท้า โดยระหว่างนั่ง
แช่เท้าจะมีการเสิร์ฟน้ำชาจากผลไม้ 3 อย่างให้ชุ่มคอเพ่ือช่วยสร้างความกระชุ่มกระชวยให้ร่างกาย 

นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ทางกลุ่มโชว์ให้เห็นถึงการบริการของทางกลุ่ม ที่มีทั้งอบสมุนไพรในกระโจม การนวดฝ่า
เท้า นวดตัว แต่บริการเหล่านี้ต้องหยุดไว้ก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19  แต่ทางกลุ่มยังมีสินค้าจำพวกการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมากกว่า 20 ชนิดจำหน่ายบริการด้วย อาทิ ลูกประคบ ยาหม่อง น้ำมันเหลือง ผง
สมุนไดรแช่เท้าที่มีนางเอกเป็น “หัวไพล”  

นางวิริญญา จ่าวิสูตร ประธานกลุ่มแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยาหม่อง น้ำมันเหลือง ลูก
ประคบและสมุนไพรแช่เท้าที่มีส่วนผสมหลักมาจาก “หัวไพล” บอกว่า ทางกลุ่มก่อตั้งมาเมื่อปี 2561  เกิดจาก
กลุม่แม่บ้านในชุมชนมารวมตัวกันเพ่ือทำสมุนไพร โดยมีนางวิริญญา   หรือ (น้องแอพ) เป็นประธาน แรกเริ่มเดิมที 
น้องแอพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ  ก่อนจะมาเปลี่ยนอาชีพทำธุรกิจรีสอร์ตจนอิ่มตัว  อยากกลับบ้านเกิดทำอาชีพ
เกษตร  จึงศึกษาหาความรู้และมองเห็นโอกาสว่าต้องทำสมุนไพร จึงรวมตัวจับกลุ่มแม่บ้านทำผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร และแปรรูป 

โดยได้รับการสนับสนุนจาก  "โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร" ภายใต้แผนงานเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กรมส่งเสริม
การเกษตร   ซึ่งมีนายชทวัสส์  สว่างแจ้ง  เกษตรอำเภอทุ่งหว้า  เป็นพี่เลี้ยง 

สำหรับก่อนหน้าสถานการณ์โควิด 19 ทางกลุ่มมีบริการแช่มือ แช่เท้า นวดฝ่าเท้า และอบด้วยกระโจม
สมุนไพร คิดค่าบริการครั้งละ 50 บาท/15 นาที นวดฝ่าเท้า 150 บาท/1 ชม. ชาผลไม้ 3 อย่าง 35 บาท/ มี
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร มากกว่า 20 ชนิดจำหน่าย นอกจากนี้ทางกลุ่มได้นำสมุนไพรอย่างฟ้าทะลาย
โจร  รักษาโควิดเข้ามาเพาะปลูกเตรียมผลิตเป็นตัวยาบริการชุมชน และกระชายเพ่ิมข้ึนด้วย 

นอกจากนี้ ยังรับซื้อสมุนไพรจากชาวบ้านและสมาชิกกลุ่ม  อย่างหัวไพล  กก.  80 บาท 
แห้ง 350 บาท  ขม้ินชันแห้ง กก. 200 บาท ตะไคร้ กก. 120 ผิวมะกรูดแห้ง กก. 200  ใบมะกรูด กก. 
120 บาท  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ ทางเพจ  “สมุนไพรทักษอร”  หรือโทร 083-6585659 



 

ที่วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร  เลขที่ 75 หมู่ที ่5 บ้านทุ่งศิลา  ตำบลนาทอน  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  ทางกลุ่มนำตัวยาสมุนไพร
สดที่ประกอบด้วย  ข่า  ตะไคร้  ใบมะกรูด และที่สำคัญหัวไพลนางเอกของเรื่องล้างน้ำหั่นใส่ลงบนผ้าขาวมัดรวมกันต้มในน้ำร้อนเดือด 
ก่อนผลสมตัวยาสมุนไพรที่ทางกลุ่มทำลงไปอีกครั้งก็จะได้  สูตรสุมนไพรแช่มือและเท้า  ที่แช่เพียง 15 นาท ี แก้อาการเหน็บชาปลาย
ประสาทมือและเท้า โดยระหว่างนั่งแช่เท้าจะมีการเสิร์ฟน้ำชาจากผลไม้ 3 อย่างให้ชุ่มคอเพ่ือช่วยสร้างความกระชุ่มกระชวยให้ร่างกาย 

นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ทางกลุ่มโชว์ให้เห็นถึงการบริการของทางกลุ่ม ที่มีทั้งอบสมุนไพรในกระโจม การนวดฝ่าเท้า นวดตัว แต่บริการ
เหล่านี้ต้องหยุดไว้ก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19  แต่ทางกลุ่มยังมีสินค้าจำพวกการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมากกว่า 20 ชนิด
จำหน่ายบริการด้วย อาทิ ลูกประคบ ยาหม่อง น้ำมันเหลือง ผงสมุนไดรแช่เท้าที่มีนางเอกเป็น “หัวไพล”  

นางวิริญญา จ่าวิสูตร ประธานกลุ่มแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยาหม่อง น้ำมันเหลือง ลูกประคบและสมุนไพรแช่
เท้าท่ีมีส่วนผสมหลักมาจาก “หัวไพล” บอกว่า ทางกลุ่มก่อตั้งมาเม่ือปี 2561  เกิดจากกลุ่มแม่บ้านในชุมชนมารวมตัวกันเพ่ือทำสมุนไพร 
โดยมีนางวิริญญา   หรือ (น้องแอพ) เป็นประธาน แรกเริ่มเดิมที น้องแอพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ  ก่อนจะมาเปลี่ยนอาชีพทำธุรกิจรีสอร์
ตจนอิ่มตัว  อยากกลับบ้านเกิดทำอาชีพเกษตร  จึงศึกษาหาความรู้และมองเห็นโอกาสว่าต้องทำสมุนไพร จึงรวมตัวจับกลุ่มแม่บ้านทำ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และแปรรูป 

โดยได้รับการสนับสนุนจาก  "โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร" ภายใต้แผนงานเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และ
สังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กรมส่งเสริมการเกษตร   ซึ่งมีนายชทวัสส์  สว่างแจ้ง  เกษตร
อำเภอทุ่งหว้า  เป็นพี่เลี้ยง 

สำหรับก่อนหน้าสถานการณ์โควิด 19 ทางกลุ่มมีบริการแช่มือ แช่เท้า นวดฝ่าเท้า และอบด้วยกระโจมสมุนไพร คิดค่าบริการครั้ง
ละ 50 บาท/15 นาที นวดฝ่าเท้า 150 บาท/1 ชม. ชาผลไม้ 3 อย่าง 35 บาท/ มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร มากกว่า 20 ชนิด
จำหน่าย นอกจากนี้ทางกลุ่มได้นำสมุนไพรอย่างฟ้าทะลายโจร  รักษาโควิดเข้ามาเพาะปลูกเตรียมผลิตเป็นตัวยาบริการชุมชน และ
กระชายเพิ่มข้ึนด้วย 

นอกจากนี้ ยังรับซื้อสมุนไพรจากชาวบ้านและสมาชิกกลุ่ม  อย่างหัวไพล  กก.  80 บาท แห้ง 350 บาท  ขม้ินชันแห้ง 
กก. 200 บาท ตะไคร้ กก. 120 ผิวมะกรูดแห้ง กก. 200  ใบมะกรูด กก. 120 บาท  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ ทางเพจ  “สมุนไพรทัก
ษอร”  หรือโทร 083-6585659 



 
ศูนย์ขยายพันธ์พืชท่ี 8 จ.ลำพูน มอบต้นกลา้ฟา้ทลายโจร ให้แก่คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เพื่อนำไปแจกจ่าย
ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวดัลำพูน ศนูย์ขยายพันธพ์ืชท่ี 8 จ.ลำพูน มอบต้นกลา้ฟา้ทลายโจร ใหแ้ก่คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ในเขต จ.ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และผูแ้ทนเกษตรกร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
จังหวดัลำพูน  
 
            วันท่ี 17 สงิหาคม 2564 ที่บริเวณลานดา้นหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจงัหวัดลำพูน นายนราพัฒน ์แก้วทอง ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ได้มอบตน้กล้าฟ้าทลายโจร ซึ่งสนับสนนุโดยศนูย์ขยายพันธพ์ืชท่ี 8 จังหวดัลำพูน ให้แก่
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตจงัหวดัลำพูน จงัหวดัเชียงใหม่ และจังหวดัแม่ฮ่องสอน และมอบ
ให้แก่ นายวรยุทธ เนาวรัตน ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายพสิษฐ ์สุขสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการแปลงใหญ่จงัหวัดลำพูน ผู้แทน
เกษตรกรในพื้นที่จังหวดัลำพนู เพื่อนำไปแจกจา่ยใหแ้ก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวดัลำพูน โดยมี นายสุนติย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย ์นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าส่วนราชการ เจา้หนา้ที่ ร่วม
กิจกรรม  
 
            กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมภีารกิจในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและ
ให้บริการทางการเกษตร จัดทำโครงการผลติขยายตน้พันธุ์ฟ้าทะลายโจร โดยกองขยายพันธุพ์ืช ผนึกกำลังศูนย์ขยายพันธุพ์ืช
ที ่1 - 10 ในการผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อสำรองไวใ้ห้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการองศูนย์
ขยายพันธุพ์ืช จำนวน 500,000 ตน้ ( ศูนย์ละ 50,000 ต้น ) และสนับสนุนใหส้ำนักงานเกษตรจังหวัดท่ัว
ประเทศ จำนวน 500,000 ต้น กระจายสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพร "ฟ้าทะลายโจร" เป็นยา
สามญัประจำบ้าน ช่วยในการป้องกันและรักษาอาการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 )  
 
            " ฟ้าทะลายโจร " เป็นพืชลม้ลุกท่ีมีกำเนิดจากแถบประเทศอินเดียและศรีลังกา สำหรับในไทยฟ้าทะลายโจรเป็น
สมุนไพรท่ีอยู่ในตำรายาไทยโบราณมานาน มีรสขม จัดอยู่ในกลุ่มยาเย็นมสีรรพคุณทางการแพทย์แผนไทยใช้เพือ่บรรเทาอาการ
ไข้หวัด แกไ้อและเจ็บคอ ฟ้าทะลายโจรมสีาระสำคญั ช่ือว่า "สารแอนโดรกราโฟไลค์ "( Andrograp holide ) ช่วยยับยัง้การแบง่ตัว
ของไวรัสได้ในทุกระยะและช่วยยับยัง้การอักเสบ และยงัมสีารประกอบสาร Lactone 4 ชนิดที่มีฤทธิ์เย็นหนืด ช่วยจับโปรตีนของ
ไวรัสให้อยู่กับท่ี ทำให้ฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจรต้านไวรัสไดด้ียิ่งขึน้ และช่วยป้องกันผลขา้งเคยีงจากยาปฏิชีวนะได้ ลดการบีบตัวของ
ลำไส ้ต้านเช้ือแบคทีเรียที่เปน็สาเหตุของอาการท้องเสีย  







 
กรุงเทพฯ 18 ส.ค. – รมว.เฉลิมชัย ย้ำควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ในผลไม้ที่ส่งออกไปจีน เผยรัฐบาลมุ่ง
กระจายวัคซีนถึงผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อไม่ให้กระทบกับการส่งออก 
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุ้ทบอร์ด) 
กล่าวว่า ได้ย้ำทุกหน่วยงานคุมเข้มและป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ในสินค้าเกษตรทุกชนิด รวมถึงผลไม้ที่ส่งออกไปยังจีนด้วย 
ซึ่งคุมเข้มตั้งแต่สวน โรงคัดบรรจุ ตลอดจนการขนส่ง โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เร่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลไม้และ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) รวมทั้งมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 (COVID Free) ตามยุทธศาสตร์เกษตร
ปลอดภัย ที่ผ่านมา สินค้าเกษตรที่ส่งออกปลอดการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 

นอกจากนี้ ยังเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคเพ่ือลดความเสี่ยงการปนเปื้อน
ของเชื้อ โดยรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง เพ่ือป้องกันไม่ให้การส่งออกต้องสะดุด ล่าสุดมีคำสั่งให้จัดทำแผน
ปฏิรูปการบริหารจัดการผลไม้เชิงโครงสร้างทั้งระบบภายใน 90 วัน มอบหมายนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ เป็น
ประธาน เน้นย้ำให้สร้างกลไกที่พร้อมปฏิบัติการฉุกเฉินได้ทันทีที่เกิดปัญหาเฉพาะหน้า ดังกรณีปัญหาการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในปีนี้ ซึ่ง
ประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่สุดของผลไม้ไทย รวมทั้งเวียดนามและลาวที่เป็นเส้นทางการขนส่งได้ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 
เข้มข้นมากขึ้น จึงตรวจตั้งแต่ด่านศุลกากร ทำให้รถขนส่งติดขัดท่ีหน้าด่าน  ตู้คอนเทนเนอร์หมุนกลับมาไม่ทัน รวมทั้งในประเทศไทยเอง 
การลดการเคลื่อนย้าย ทำให้ล้งเคลื่อนย้ายไปภาคใต้ด้น้อยมาก ระบบโลจิสติกส์เกิดปัญหา จึงกระทบต่อกลไกการค้าและราคาผลไม้ 
ดังนั้นจึงมีบทเรียนว่า ในสถานการณ์โควิด-19 เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดได้ตลอดเวลา จำเป็นต้องปรับการบริหารและโครงสร้างใหม่เพ่ือ
รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ 

นางสาวอาทินันท์ อินทรพิมพ์ กงสุลฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวว่า ได้จัดทำสื่อเพ่ือ
ย้ำเตือนเกษตรกรไทยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องคุมเข้มและป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโค
วิด-19 ในสินค้าเกษตรของไทยที่ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากจีนเพ่ิมมาตรการคุมเข้มให้สินค้าอาหารแช่เย็น-แช่แข็ง
จะต้องผ่านการฆ่าเชื้อและมีใบรับรองการฆ่าเชื้อ เมื่อมาถึงด่านศุลกากรจะสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยผลการตรวจตอ้งไม่พบเชื้อจึงจะ
อนุญาตให้นำเข้า หากพบการปนเปื้อนจะส่งสินค้ากลับหรือทำลาย สำหรับมาตรการลงโทษของจีน หากตรวจพบเชื้อ 1 ครั้ง จะระงับการ
นำเข้า 7 วัน ครั้งที่ 2 ระงับอีก 7 วัน และหากตรวจพบครั้งที่ 3 ระงับ 4 สัปดาห์ จึงย้ำให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด. – สำนักข่าวไทย 



 
ตรวจสอบ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2563/64 (งวดที่ 10) ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิง 

ติดตามความคืบหน้าโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" วันนี้ (18 ส.ค.64) กรมการค้าภายใน เผยแพร่ ประกาศคณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลาง
อ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 งวดที่ 10 ความว่า 

ตามที่คณะอนุกรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ออก
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กรดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ปี 2563/64 ลง
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ไปแล้วนั้น 

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลปละกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ  "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้มีมติในคราว
ประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2563 /64 (งวดที่ 10) ดังนี้ 

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2563 /64 (งวดที่ 10) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริม
การเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึง
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% กิโลกรัมละ 9.12 บาท 

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่าง เมื่อคำนวณส่วนต่างจากราคาเป้าหมาย กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ตามข้อ 1 แล้ว ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง
ในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 8.50 บาท) จึงไม่มีการจ่ายชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกร 
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