
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจําวนัที ่6 มีนาคม 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ลาํดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ตลาดออนไลน์ 1 “ลาซาดา้”จบัมือ “เกษตรฯ”เปล่ียนใหเ้ป็นผูค้า้ออนไลน์มืออาชีพ สยามรัฐออนไลน์ 

พายฤุดูร้อน 2 กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนเตรียมพร้อมรับมือพายฤุดูร้อน 

เร่งป้องกนัและระวงัความเสียหายท่ีจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร 

Thai PR.net 

3 กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนเตรียมพร้อมรับมือพายฤุดูร้อน 

เร่งป้องกนัและระวงัความเสียหายท่ีจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร 

RYT9 

4 "เกษตร"ระทึก พายฤุดูร้อนจ่อถล่ม กระทบผลผลิต คมชดัลึกออนไลน์ 

เตือนทุเรียนอ่อน 5 เตือนเกษตรกรและพอ่คา้อยา่ขายทุเรียนอ่อน ผิดกฎหมายทั้งอาญา 

และ พ.ร.บ. คุม้ครองผูบ้ริโภค 

Thai PR.net 

6 โทษถึงคุก! ตั้งทีมปราบ‘ทุเรียนอ่อน’ เตือนเกษตรกรอยา่ตดัขาย

กระทบส่งออก 

แนวหนา้ออนไลน์ 

7 เตือนเกษตรกรตดัทุเรียนอ่อนขายผดิกฎหมาย คมชดัลึกออนไลน์ 

8 เตือนเกษตรกรและพอ่คา้อยา่ขายทุเรียนอ่อน ผิดกฎหมายทั้งอาญา 

และ พ.ร.บ. คุม้ครองผูบ้ริโภค 

RYT9 

แปลงใหญ่ 9 "แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนนัต”์ อาํเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั 

ดินแดนมะม่วงพนัลา้น 

เกษตรสาระดีดอทคอม 

10 กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนเตรียมพร้อมรับมือพายฤุดูร้อน 

เร่งป้องกนัและระวงัความเสียหายท่ีจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร 

เทคโนโลยชีาวบา้น 

YSF 11 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมคัร Smart Farmer หรือ Young Smart 

Farmer พฒันาเป็นผูป้ระกอบการตน้แบบ 

สมิหรา ไทมส์ 

12 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมคัรSMART FARMER พฒันาสู่

ผูป้ระกอบการตน้แบบ 

สงขลาทูเดย ์



 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ลาํดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ลดการเผา 13 อุตรดิตถ์รณรงคล์ดการเผาในทอ้งถ่ิน นสพ.เดลินิวส์ 

เกษตรเชิงพื้นท่ี 14 ‘เกษตร’ ขบัเคล่ือนแผนพฒันาเชิงพื้นท่ี มุ่งสนองความตอ้งการของ

เกษตรกร 

แนวหนา้ออนไลน์ 

องุ่น 15 เกษตรในจงัหวดัราชบุรีทดลองปลูกองุ่น mcot 

Field Day 16 เกษตรอาํเภอเหนือคลอง จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดู

การผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนยเ์ครือข่ายการเล้ียงแพะครบวงจร 

เทคโนโลยชีาวบา้น 

17 กระบ่ี-เกษตรอาํเภอเหนือคลอง จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อ

เร่ิมตน้ฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 

นสพ. 4 เหล่าทพั 

18 กระบ่ี-เกษตรอาํเภอเหนือคลอง จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อ

เร่ิมตน้ฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 

สยามโฟกสัไทม ์

19 เกษตรอาํเภอเหนือคลอง จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดู

การผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนยเ์ครือข่ายการเล้ียงแพะครบวงจร 

ข่าวชดั 

กลว้ยไม ้ 20 ซีพีเอน็ ชวนช่วยเกษตรกรไทยชอ้ปดอกกลว้ยไม ้1 ลา้นช่อ Thai PR.net 



 

“ลาซาด้า”จับมือ “เกษตรฯ”เปลีย่นให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการตลาดสินคา้เกษตรออนไลน์ “เปล่ียนเกษตรกรใหเ้ป็นผูค้า้ออนไลน์มือ

อาชีพ” พร้อมระดมทพัมืออาชีพดา้นการตลาด ติวเขม้เกษตรกรสู่นกัขายออนไลน์บนแพลทฟอร์มยกัษใ์หญ่ “ลาซาดา้” หลงั

พบปัจจุบนัมีผูซ้ื้อสินคา้ผา่นระบบออนไลน์วนัละถึง 5 ลา้นคน “เฉลิมชยั” ช้ีเป็นโอกาสทองทางการตลาดสินคา้เกษตร

ออนไลน์ของไทย ตอกย ํ้าตลาดนาํการเกษตร ลัน่ต่อไปไม่ใช่แค่ขายเป็น แต่ตอ้งขายได ้เพิ่มเงินเขา้ประเป๋าดว้ย ขณะท่ีกรม

ส่งเสริมการเกษตรสตาร์ทเคร่ืองขบัเคล่ือนล่วงหนา้แลว้ ล่าสุดจบัมือ 3 องคก์ร “ศูนยเ์ครือข่ายเกษตร-สถาบนัการจดัการ

ปัญญาภิวฒัน์-บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั” จดัอบรมเจา้หนา้ท่ี เกษตรกร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมจาํหน่ายสินคา้ผา่น 24 

Shopping และTHAILANDPOSTMART.COM 

นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ ไดเ้ปิดตวัโครงการตลาดสินคา้เกษตรออนไลน์ “เปล่ียน

เกษตรกรใหเ้ป็นผูค้า้ออนไลน์มืออาชีพ” ตามนโยบายตลาดนาํการเกษตร โยปัจจุบนัการคา้ออนไลน์กาํลงัเป็นท่ีนิยมและมี

อตัราการเติบโตท่ีสูงยิง่ข้ึน จากการสาํรวจพบวา่ การซ้ือขายผา่นทางช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มในปัจจุบนัมีมากถึงวนั

ละ 4-5 ลา้นคน 

ทั้งน้ีไดร่้วมมือกบัแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ลาซาดา้ (LAZADA) ซ่ึงมีจาํนวนผูเ้ขา้ชมมากกวา่วนัละ 2 ลา้นคน 

เพื่อเพิ่มช่องทางการจาํหน่ายสินคา้เกษตรใหก้บัเกษตรกรไดข้ายผลผลิตแปรรูป ผลิตภณัฑเ์กษตร และกระจายผลผลิตสินคา้

เกษตรในรูปผลสดในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก จะทาํใหร้าคาสินคา้เกษตรมีเสถียรภาพ เกษตรกรขายผลผลิตไดร้าคาและมี



รายไดเ้พิ่มข้ึน โดยคดัเลือกสินคา้ท่ีมีศกัยภาพจากกลุ่มเกษตรกร 4 กลุ่มประกอบดว้ย กลุ่มเกษตรกรในระบบส่งเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และกลุ่ม Young Smart Farmer 

สาํหรับวตัถุประสงคห์ลกัคือ 1.เพื่อเพิ่มช่องทางการจาํหน่ายสินคา้เกษตรใหก้บักลุ่มเกษตรกรสามารถขายผลผลิต

แปรรูป ผลิตภณัฑเ์กษตร และกระจายผลผลิตสินคา้เกษตรในรูปผลสดในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 2.จดัอบรมเกษตรกรให้

เป็นผูข้ายสินคา้เกษตรออนไลน์อยา่งมืออาชีพ 3.สร้างการรับรู้นโยบายการตลาดนาํการเกษตรดว้ยการพฒันาเกษตรกรมาเป็น

ผูค้า้ออนไลน์ 4.เพื่อใหผู้บ้ริโภคทัว่ประเทศเขา้ถึงสินคา้เกษตรไดส้ะดวก ง่าย และไดบ้ริโภคสินคา้ดี มีคุณภาพ ราคาดี ส่งตรง

จากเกษตรกร 

“ในอนาคตกระทรวงเกษตรฯจะร่วมมือกบั ลาซาดา้ และพนัธมิตรในการขยายความร่วมมือกนั และพฒันาไปสู่ 

แพลตฟอร์มอ่ืนๆต่อไป มุ่งหวงัวา่ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยทาํใหเ้กษตรกรมีช่องการทางจาํหน่ายท่ีกวา้งข้ึน พร้อมทั้งจะดาํเนินการ

ฝึกอบรม สร้างองคค์วามรู้ จดัอบรมใหก้บัเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน และ Young Smart Farmer 

รวมถึงเกษตรกรอ่ืนๆนบัเป็นความร่วมมือมิติใหม่ท่ีเป็นประโยชน์กบัเกษตรกรใหท้ัว่ถึงทุกภูมิภาค โดยมีเจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นพี่

เล้ียงดา้นวชิาการ การปลูก การแปรรูปใหไ้ดม้าตรฐาน และ LAZADA ใหอ้งคค์วามรู้ดา้นการตลาดเพื่อเพิ่มศกัยภาพการขาย

ออนไลน์ใหก้บัเกษตรกร หากเกษตรกรท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกบัหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ในพื้นท่ีของท่านได”้ 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ในการขบัเคล่ือนโครงการตลาดสินคา้เกษตรออนไลน์ กรมส่งเสริมการเกษตรไดข้บัเคล่ือนนโยบายน้ีมาตลอด ท่ีผา่น

มาไดมี้การจดัอบรมเจา้หนา้ท่ี เกษตรกร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อถ่ายทอดความรู้การขายสินคา้เกษตรในตลาดออนไลน์ เพื่อใหผู้ ้

เขา้อบรมร่วมกนัขบัเคล่ือนโครงการตลาดสินคา้เกษตรออนไลน์ ภายใตห้ลกัการตลาดนาํการเกษตร และเกษตร 4.0 

ทั้งน้ีท่ีผา่นมาไดด้าํเนินการร่วมกบัศูนยเ์ครือข่ายเกษตร สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ และบริษทั ไปรษณียไ์ทย 

จาํกดัเป็นตน้ โดยสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์จะผูจ้ดัจดัอบรมการจาํหน่ายสินคา้ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพฒันาเกษตรกร

ใหเ้ป็นผูป้ระกอบการ พร้อมท่ีจะประกอบธุรกิจร่วมกบั 24 Shopping ซ่ึงปัจจุบนัมีสินคา้วางจาํหน่ายทั้งหมด 14 รายการจาก

เกษตรกร 17 คนเช่น ทุเรียนป่าละอู ทุเรียนนนท ์กลว้ยไมน้นท ์พริกไทย มะพร้าวแปรรูป อโวคาโดพบพระ ฯลฯ โดยสินคา้

สดตามฤดูกาลชนิดแรกท่ีกาํลงัออกสู่ตลาดในเร็วๆ น้ี คือ ทุเรียนนนท ์

ส่วนบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั จะจดัอบรมถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการจาํหน่ายสินคา้ในตลาดออนไลน์แพลตฟอร์ม 

THAILANDPOSTMART.COM ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานตลาดเกษตรกรระดบัจงัหวดั และผูจ้ดัการแปลงใหญ่ทุก

จงัหวดั พร้อมรับสมคัรเกษตรกรทั้งจากระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ Young Smart Farmer วสิาหกิจชุมชน เขา้

ร่วมจาํหน่ายสินคา้ออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม THALANDPOSTMART.COM ปัจจุบนัมีการจาํหน่ายผลไมเ้กรดพรีเม่ียมจาก

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากผูบ้ริโภคเช่น ชมพูเ่พชรสายรุ้ง จ.เพชรบุรี,ทุเรียน 

จ.จนัทบุรี,มงัคุด ส้มโอทบัทิมสยาม จ.นครศรีธรรมราช ,ลาํไยอีดอ จ.ลาํพูน,ลองกอง จ.นราธิวาส,ล้ินจ่ี จ.พะเยา,เมล่อน 

สับปะรด จ.เชียงราย,ส้มเขียวหวาน จ.เชียงใหม่ 



 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน  

เร่งป้องกนัและระวงัความเสียหายทีจ่ะเกดิต่อผลผลติทางการเกษตร 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาไดป้ระกาศเตือนพายฤุดู

ร้อนในช่วงวนัท่ี 3-5 มีนาคม 2563 โดยประเทศไทยตอนบนจะมีพายฤุดูร้อนเกิดข้ึน โดยมีลกัษณะของพายฝุนฟ้าคะนอง ลม

กระโชกแรง กบัมีลูกเห็บตกบางพื้นท่ี รวมถึงอาจจะมีฟ้าผา่เกิดข้ึนได ้ขอใหป้ระชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวงั

อนัตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงท่ีจะเกิดข้ึน โดยหลีกเล่ียงการอยูใ่นท่ีโล่งแจง้ ใตต้น้ไมใ้หญ่ ส่ิงปลูกสร้าง และ

ป้ายโฆษณาท่ีไม่แขง็แรง สาํหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกนัและระวงัความเสียหายท่ีจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้

ดว้ย โดยเฉพาะสวนไมผ้ลซ่ึงเป็นพืชท่ีปลูกคร้ังเดียวอยูไ่ดน้านหลายปี ดงันั้น เกษตรกรจาํเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมรับมือกบั

ปัญหาภยัธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งภยัแลง้ ลมพาย ุและนํ้าท่วมไวล่้วงหนา้ ซ่ึงขณะน้ีผลไมภ้าคตะวนัออกหลายชนิดใกลจ้ะ

ออกสู่ตลาดเป็นจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด เงาะ และลองกอง ส่วนภาคเหนือ ไดแ้ก่ ลาํไยและล้ินจ่ี กรมส่งเสริม

การเกษตรจึงขอแนะนาํวธีิการดูแลสวนไมผ้ลในระยะก่อนและหลงัการเกิดพายฤุดูร้อน เพื่อบรรเทาความเสียหายหรือ

อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

ระยะก่อนการเกิดพายฤุดูร้อน 

1. ขอใหเ้กษตรกรชาวสวนผลไมร้ะวงัผลผลิตท่ีอยูใ่นระยะพฒันาจากผลอ่อนใกลจ้ะเป็นผลแก่ พร้อมท่ีจะเก็บเก่ียวอาจ

ไดรั้บความเสียหายได ้และระมดัระวงัการใชเ้ช้ือเพลิงในการทาํกิจกรรมต่างๆ ในระยะน้ีไวด้ว้ย เน่ืองจากบางช่วง

อากาศจะแหง้มาก เส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยัและไฟป่าได ้

2. เกษตรกรควรปลูกตน้ไมบ้งัลม เช่น ไมไ้ผ ่กระถินณรงค ์ข้ีเหล็กบา้น และสะเดาอินเดีย เพื่อลดความรุนแรงของลม

ก่อนท่ีจะเขา้ถึงสวนผลไมห้รือพื้นท่ีเพาะปลูก จะช่วยลดความสูญเสียจากพายลุมแรงได ้



3. ควรตดัแต่งก่ิงท่ีแน่นทึบหรือก่ิงท่ีไม่ใหผ้ลผลิตออก เพื่อใหท้รงพุม่โปร่ง ไม่ตา้นลม สาํหรับตน้ไมผ้ลท่ีอายมุากและมี

ลาํตน้สูง อาจตดัทอนส่วนยอดใหต้ํ่าลง เพื่อป้องกนัไม่ให้ตน้ไมโ้ค่นลม้ง่ายเม่ือถูกลมพายพุดัแรง ขณะเดียวกนัควรใช้

เชือกโยงก่ิงและตน้ เพื่อป้องกนัก่ิงฉีกหกั รวมทั้งใชไ้มค้ ํ้าก่ิงและคํ้าตน้เพือ่ช่วยพยงุไม่ใหโ้ค่นลงไดง่้าย 

4. สาํหรับสวนท่ีเร่ิมใหผ้ลผลิต ควรทยอยเก็บผลผลิตท่ีแก่ออกไปบ่มหรือจาํหน่ายก่อน เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจไดรั้บ

จากพาย ุกรณีผลไมบ้างชนิดท่ีอ่อน ไม่สมบูรณ์ รูปทรงไม่ปกติหรือมีขนาดเล็ก เช่น มะม่วง อาจเก็บไปจาํหน่ายก่อน

ได ้เพื่อลดนํ้าหนกับนก่ิงและตน้ลง 

ระยะหลงัจากเกิดพายฤุดูร้อน 

1. สวนไมผ้ลท่ีไดรั้บผลกระทบจากพาย ุสามารถท่ีจะฟ้ืนฟูไดโ้ดยทาํการตดัแต่งก่ิงท่ีฉีกหกั หรือตน้ไมท่ี้โค่นลม้ออก

ทนัทีท่ีพื้นดินในบริเวณสวนแหง้ 

2. ขณะท่ีดินยงัเปียกช้ืนอยู ่เกษตรกรไม่ควรนาํเคร่ืองจกัรกลเขา้ไปในสวน เพราะจะทาํใหโ้ครงสร้างดินถูกทาํลายและอดั

แน่นไดง่้าย 

3. กรณีท่ีมีดินโคลนทบัถมเขา้มาในสวน เม่ือดินแหง้ใหข้ดุหรือปาดเอาดินโคลนท่ีทบัถมออกจากบริเวณทรงพุม่ใหลึ้กถึง

ระดบัดินเดิม เพื่อใหก้ารถ่ายเทอากาศดีข้ึน และหากตน้ไมเ้อนลง ใหใ้ชเ้ชือกหรือลวดดึงลาํตน้ใหต้ั้งตรง โดยยดึไวก้บั

หลกัหรือไมผ้ลตน้อ่ืน พร้อมตดัแต่งก่ิงออก 1 ใน 3 ของท่ีมีอยู ่ซ่ึงจะช่วยใหต้น้ไมผ้ลฟ้ืนตวัเร็วข้ึน จากนั้นควรฉีดพ่น

ปุ๋ยทางใบใหแ้ก่ไมผ้ล และเม่ือดินแหง้เป็นปกติ ควรพรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืช ซ่ึงจะทาํใหร้าก แตก

ใหม่ไดดี้ข้ึน และควรใส่ปุ๋ยบาํรุงตน้ดว้ย 

4. หากสังเกตเห็นตน้ไมผ้ลใบเห่ียวเฉา ควรใหน้ํ้าอยา่งนอ้ย 7-10 วนัต่อคร้ัง หรือใหน้ํ้าปริมาณเพียงพอกบัความตอ้งการ

ของพืช เพื่อช่วยใหไ้มผ้ลผา่นช่วงแลง้ไปได ้

สาํหรับมาตรการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติั กรมส่งเสริมการเกษตรยดึหลกัปฏิบติัตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยมีหลกัเกณฑ์ช่วยเหลือ

เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรไวก่้อนเกิดภยั ตามจาํนวนพื้นท่ีจริงท่ีไดรั้บความเสียหาย รายละ

ไม่เกิน 30 ไร่ ไดแ้ก่ ขา้ว อตัราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อตัราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอ่ืนๆ อตัราไร่ละ 1,690 บาท 

ทั้งน้ี เม่ือเกิดภยัพิบติัและผูว้า่ราชการจงัหวดัจะประกาศเขตพื้นท่ีการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน 

เกษตรกรตอ้งยื่นแบบความจาํนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยใหผู้น้าํทอ้งถ่ินรับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียน

เกษตรกร และพื้นท่ีเสียหายจริงเพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป   

 

 

 

 

 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน เร่งป้องกนัและระวงัความเสียหายทีจ่ะเกดิต่อผลผลติ

ทางการเกษตร 

 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาไดป้ระกาศเตือนพายฤุดู

ร้อนในช่วงวนัท่ี 3-5 มีนาคม 2563 โดยประเทศไทยตอนบนจะมีพายฤุดูร้อนเกิดข้ึน โดยมีลกัษณะของพายฝุนฟ้าคะนอง ลม

กระโชกแรง กบัมีลูกเห็บตกบางพื้นท่ี รวมถึงอาจจะมีฟ้าผา่เกิดข้ึนได ้ขอใหป้ระชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวงั

อนัตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงท่ีจะเกิดข้ึน โดยหลีกเล่ียงการอยูใ่นท่ีโล่งแจง้ ใตต้น้ไมใ้หญ่ ส่ิงปลูกสร้าง และ

ป้ายโฆษณาท่ีไม่แขง็แรง สาํหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกนัและระวงัความเสียหายท่ีจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้

ดว้ย โดยเฉพาะสวนไมผ้ลซ่ึงเป็นพืชท่ีปลูกคร้ังเดียวอยูไ่ดน้านหลายปี ดงันั้น เกษตรกรจาํเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมรับมือกบั

ปัญหาภยัธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งภยัแลง้ ลมพาย ุและนํ้าท่วมไวล่้วงหนา้ ซ่ึงขณะน้ีผลไมภ้าคตะวนัออกหลายชนิดใกลจ้ะ

ออกสู่ตลาดเป็นจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด เงาะ และลองกอง ส่วนภาคเหนือ ไดแ้ก่ ลาํไยและล้ินจ่ี กรมส่งเสริม

การเกษตรจึงขอแนะนาํวธีิการดูแลสวนไมผ้ลในระยะก่อนและหลงัการเกิดพายฤุดูร้อน เพื่อบรรเทาความเสียหายหรือ

อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

 ระยะก่อนการเกิดพายฤุดูร้อน 

 



ขอใหเ้กษตรกรชาวสวนผลไมร้ะวงัผลผลิตท่ีอยูใ่นระยะพฒันาจากผลอ่อนใกลจ้ะเป็นผลแก่ พร้อมท่ีจะเก็บเก่ียวอาจ

ไดรั้บความเสียหายได ้และระมดัระวงัการใชเ้ช้ือเพลิงในการทาํกิจกรรมต่างๆ ในระยะน้ีไวด้ว้ย เน่ืองจากบางช่วงอากาศจะ

แหง้มาก เส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยัและไฟป่าไดเ้กษตรกรควรปลูกตน้ไมบ้งัลม เช่น ไมไ้ผ ่กระถินณรงค ์ข้ีเหล็กบา้น และสะเดา

อินเดีย เพื่อลดความรุนแรงของลมก่อนท่ีจะเขา้ถึงสวนผลไมห้รือพื้นท่ีเพาะปลูก จะช่วยลดความสูญเสียจากพายลุมแรงได้

ควรตดัแต่งก่ิงท่ีแน่นทึบหรือก่ิงท่ีไม่ใหผ้ลผลิตออก เพื่อใหท้รงพุม่โปร่ง ไม่ตา้นลม สาํหรับตน้ไมผ้ลท่ีอายมุากและมีลาํตน้สูง 

อาจตดัทอนส่วนยอดให้ตํ่าลง เพื่อป้องกนัไม่ใหต้น้ไมโ้ค่นลม้ง่ายเม่ือถูกลมพายพุดัแรง ขณะเดียวกนัควรใชเ้ชือกโยงก่ิงและ

ตน้ เพื่อป้องกนัก่ิงฉีกหกั รวมทั้งใชไ้มค้ ํ้าก่ิงและคํ้าตน้เพื่อช่วยพยงุไม่ใหโ้ค่นลงไดง่้ายสาํหรับสวนท่ีเร่ิมใหผ้ลผลิต ควรทยอย

เก็บผลผลิตท่ีแก่ออกไปบ่มหรือจาํหน่ายก่อน เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจไดรั้บจากพาย ุกรณีผลไมบ้างชนิดท่ีอ่อน ไม่สมบูรณ์ 

รูปทรงไม่ปกติหรือมีขนาดเล็ก เช่น มะม่วง อาจเก็บไปจาํหน่ายก่อนได ้เพื่อลดนํ้าหนกับนก่ิงและตน้ลง 

 ระยะหลงัจากเกิดพายฤุดูร้อน 

 สวนไมผ้ลท่ีไดรั้บผลกระทบจากพาย ุสามารถท่ีจะฟ้ืนฟูไดโ้ดยทาํการตดัแต่งก่ิงท่ีฉีกหกั หรือตน้ไมท่ี้โค่นลม้ออก

ทนัทีท่ีพื้นดินในบริเวณสวนแหง้ขณะท่ีดินยงัเปียกช้ืนอยู ่เกษตรกรไม่ควรนาํเคร่ืองจกัรกลเขา้ไปในสวน เพราะจะทาํให้

โครงสร้างดินถูกทาํลายและอดัแน่นไดง่้ายกรณีท่ีมีดินโคลนทบัถมเขา้มาในสวน เม่ือดินแหง้ใหขุ้ดหรือปาดเอาดินโคลนท่ีทบั

ถมออกจากบริเวณทรงพุม่ให้ลึกถึงระดบัดินเดิม เพื่อใหก้ารถ่ายเทอากาศดีข้ึน และหากตน้ไมเ้อนลง ใหใ้ชเ้ชือกหรือลวดดึง

ลาํตน้ใหต้ั้งตรง โดยยดึไวก้บัหลกัหรือไมผ้ลตน้อ่ืน พร้อมตดัแต่งก่ิงออก 1 ใน 3 ของท่ีมีอยู ่ซ่ึงจะช่วยใหต้น้ไมผ้ลฟ้ืนตวัเร็ว

ข้ึน จากนั้นควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบใหแ้ก่ไมผ้ล และเม่ือดินแหง้เป็นปกติ ควรพรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแ้ก่รากพืช ซ่ึงจะทาํ

ใหร้าก แตกใหม่ไดดี้ข้ึน และควรใส่ปุ๋ยบาํรุงตน้ดว้ยหากสังเกตเห็นตน้ไมผ้ลใบเห่ียวเฉา ควรใหน้ํ้าอยา่งนอ้ย 7-10 วนัต่อคร้ัง 

หรือให้นํ้าปริมาณเพียงพอกบัความตอ้งการของพืช เพื่อช่วยใหไ้มผ้ลผา่นช่วงแลง้ไปได ้

 สาํหรับมาตรการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติั กรมส่งเสริมการเกษตรยดึหลกัปฏิบติัตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยมีหลกัเกณฑ์ช่วยเหลือ

เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรไวก่้อนเกิดภยั ตามจาํนวนพื้นท่ีจริงท่ีไดรั้บความเสียหาย รายละ

ไม่เกิน 30 ไร่ ไดแ้ก่ ขา้ว อตัราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อตัราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอ่ืนๆ อตัราไร่ละ 1,690 บาท 

ทั้งน้ี เม่ือเกิดภยัพิบติัและผูว้า่ราชการจงัหวดัจะประกาศเขตพื้นท่ีการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน 

เกษตรกรตอ้งยื่นแบบความจาํนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยใหผู้น้าํทอ้งถ่ินรับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียน

เกษตรกร และพื้นท่ีเสียหายจริงเพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป 

  



 

 

"เกษตร"ระทกึ พายุฤดูร้อนจ่อถล่ม กระทบผลผลติ 

กระทรวงเกษตรฯ เตือนระวังพายุฤดูร้อนกระทบผลผลิต โดยเฉพาะไม้ผลซ่ึงใกล้ออกสู่ตลาด ชลประทานตอนบนเตรียม

รับฝนเพิ่มปริมาณนํา้เก็บกัก ประสานผู้ว่าฯเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด 

 

5 มีนาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะน้ีกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศเตือนว่า ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดข้ึนบ่อยข้ึน  

 ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นช่วงเปล่ียนผ่านจากฤดูหนาวเขา้สู่ฤดูร้อน โดยมีลกัษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชก

แรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นท่ี ดงันั้นเกษตรกรควรป้องกนัและระวงัความเสียหายท่ีจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร 

โดยเฉพาะสวนไมผ้ลซ่ึงเป็นพืชท่ีปลูกคร้ังเดียวอยู่ไดน้านหลายปี ภาคเหนือมีลาํไยและล้ินจ่ีท่ีกาํลงัใกลอ้อกสู่ตลาด ส่วน

ภาคตะวนัออกไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด เงาะ และลองกอง 

  ดงันั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงแนะนาํวิธีการดูแลสวนไมผ้ลในระยะก่อนและหลงัการเกิดพายุฤดูร้อนเพื่อ

บรรเทาความเสียหายหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน โดยระยะก่อนเกิดพายุฤดูร้อน ควรปลูกตน้ไมบ้งัลมเช่น ไม้ไผ่ กระถิน

ณรงค์ ขี้เหล็กบ้าน และสะเดาอินเดียเพื่อลดความรุนแรงของลมก่อนท่ีจะเขา้ถึงสวนผลไมห้รือพื้นท่ีเพาะปลูก ควรตดั

แต่งก่ิงท่ีแน่นทึบหรือก่ิงท่ีไม่ให้ผลผลิตออกเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง ไม่ตา้นลม 

 สาํหรับตน้ไมผ้ลท่ีอายุมากและมีลาํตน้สูงอาจตดัทอนส่วนยอดให้ตํ่าลง ป้องกนัไม่ให้ตน้ไมโ้ค่นลม้ง่าย 

ขณะเดียวกนัควรใช้เชือกโยงก่ิงและตน้เพื่อป้องกนัก่ิงฉีกหัก รวมทั้งใช้ไมค้ ํ้าก่ิงและคํ้าตน้ช่วยพยุงไม่ให้โค่นลงไดง่้าย 

สาํหรับสวนท่ีเร่ิมให้ผลผลิตควรทยอยเก็บผลผลิตที่แก่ออกไปบ่มหรือจาํหน่ายก่อนเพื่อลดความเสียหายท่ีอาจไดรั้บจาก



พายุ กรณีผลไมบ้างชนิดท่ีอ่อน ไม่สมบูรณ์ รูปทรงไม่ปกติหรือมีขนาดเล็กเช่น มะม่วง อาจเก็บไปจาํหน่ายก่อนไดเ้พื่อ

ลดนํ้าหนกับนก่ิงและตน้ลง 

 ส่วนระยะหลงัจากเกิดพายุฤดูร้อน เกษตรกรสามารถท่ีจะฟ้ืนฟูสวนไมผ้ลท่ีได้รับผลกระทบจากพายุโดยตดัแต่ง

ก่ิงท่ีฉีกหักหรือตน้ไมท่ี้โค่นลม้ออกทนัทีท่ีพื้นดินในบริเวณสวนแห้ง ไม่ควรนาํเคร่ืองจกัรกลเขา้ไปในสวนขณะท่ีดินยงั

เปียกช้ืนอยู่เพราะจะทาํให้โครงสร้างดินถูกทาํลายและอดัแน่นไดง่้าย กรณีท่ีมีดินโคลนทบัถมเขา้มาในสวน เม่ือดินแห้ง

ให้ขุดหรือปาดเอาดินโคลนท่ีทบัถมออกจากบริเวณทรงพุ่มให้ลึกถึงระดบัดินเดิมเพื่อให้การถ่ายเทอากาศดีข้ึน หาก

ตน้ไมเ้อนลงให้ใช้เชือกหรือลวดดึงลาํตน้ให้ตั้งตรง 

  โดยยึดไวก้บัหลกัหรือไมผ้ลตน้อ่ืน พร้อมตดัแต่งก่ิงออก 1 ใน 3 ของท่ีมีอยู่ ซ่ึงจะช่วยให้ตน้ไมฟ้ื้นตวัเร็วข้ึน 

จากนั้นควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ เม่ือดินแห้งควรพรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืชซ่ึงจะทาํให้รากแตกใหม่ไดดี้ข้ึน 

รวมถึงใส่ปุ๋ยบาํรุงตน้ดว้ย หากใบเห่ียวเฉาควรให้นํ้าอย่างน้อย 7-10 วนัต่อคร้ังหรือให้ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของพืชเพื่อช่วยให้ผ่านช่วงแลง้ไปได ้ 

  นายเข้มแข็งกล่าวต่อว่า กรณีพื้นท่ีเกษตรเสียหาย กรมส่งเสริมการเกษตรจะช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการ

คลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ทั้งน้ีตอ้งเป็นเกษตรกรท่ีข้ึน

ทะเบียนเกษตรกรต่อกรมส่งเสริมการเกษตรไวก่้อนเกิดภยั ตามจาํนวนพื้นท่ีจริงที่ไดรั้บความเสียหาย รายละไม่เกิน 30 

ไร่ไดแ้ก่ ขา้วได้รับอตัราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ไดรั้บอตัราไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอ่ืนๆ ไดรั้บอตัราไร่ละ 1,690 

บาท 

  ทั้งน้ีเม่ือผูว้่าราชการจงัหวดัจะประกาศเขตพื้นท่ีการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน เกษตรกร

ตอ้งยื่นแบบความจาํนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยให้ผูน้าํทอ้งถ่ินรับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียน

เกษตรกร และสาํรวจพื้นท่ีเสียหายจริงเพื่อพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป 

 นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า พายุฤดูร้อนจะส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกมีลมแรง ฝนฟ้าคะนองซ่ึงหากตกลงมาเหนืออ่างเก็บนํ้า ตลอดจน

ตกลงในลาํนํ้า และคูคลองต่างๆ จะช่วยให้สถานการณ์นํ้ าในพื้นท่ีดงักล่าวดีข้ึนเน่ืองจากปัจจุบนันํ้าอยู่ในเกณฑ์น้อย ทั้งน้ี

กรมชลประทาน จะงบริหารจดัการนํ้า รวมทั้งการจดัจราจรน้ เพื่อป้องกนัหรือลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากท่ีสุด 

นอกจากน้ีจะแจง้เตือนสถานการณ์นํ้าไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดั กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อประชาสัมพนัธ์และแจง้เตือนประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภยันํ้าท่วมให้เตรียมรับมือและเฝ้าระวงั

สถานการณ์นํ้าอย่างใกลชิ้ด 

 พร้อมสั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นท่ีเตรียมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองสูบนํ้า และเจา้หน้าท่ีไวค้อย

ช่วยเหลือประชาชนท่ีอาจจะประสบปัญหานํ้าท่วม หากประชาชนตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ

สอบถามไดท้างสายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460 หรือติดตามสถานการณ์นํ้าไดท้าง http://water.rid.go.th/ และ 

www.rid.go.th 

 

 

  



 

 

เตือนเกษตรกรและพ่อค้าอย่าขายทุเรียนอ่อน ผดิกฎหมายทั้งอาญา และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคมของทุกปีจะ

เป็นช่วงท่ีทุเรียนเร่ิมใหผ้ลผลิตออกสู่ตลาด โดยเฉพาะราคาขายทุเรียนในจงัหวดัจนัทบุรีขณะน้ี ตามท่ีไดรั้บแจง้จากสาํนกังาน

เกษตรจงัหวดัจนัทบุรี ราคาเร่ิมตน้อยูกิ่โลกรัมละ 120 – 150 บาท และยงัมียอดสั่งซ้ือล่วงหนา้ผา่นพ่อคา้คนกลางจนถึงช่วง

ปลายเดือนเมษายนน้ี ถือเป็นโอกาสดีของเกษตรกรท่ีจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึน เพียงแต่จะตอ้งรักษาคุณภาพใหไ้ดต้ามท่ีตลาด

ตอ้งการ ดว้ยแรงจูงใจจากราคาท่ีสูง ขายไดร้าคาดี เพราะเป็นช่วงตน้ฤดูกาล จึงทาํใหช้าวสวนและพอ่คา้บางรายตดัทุเรียน

อ่อนออกมาขาย     

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอประกาศเตือนใหเ้จา้ของสวนและพอ่คา้ทุเรียนอยา่ขายทุเรียนอ่อน เพราะการตดัทุเรียน

อ่อนออกมาขายถือวา่ผดิกฎหมาย เขา้ข่ายหลอกลวง มีโทษปรับและจาํ และจะทาํใหร้าคาทุเรียนตกตํ่า สาํหรับผลเสียหายท่ี

เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน นอกจากจะเป็นปัญหาของตลาดภายในประเทศแลว้ ยงัจะส่งผลกระทบอยา่งมากต่อตลาดส่งออก 

โดยในอนาคตอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ ตลาดส่งออกทุเรียนไทยจะลดลง เน่ืองจากประเทศคู่แข่งของไทยไม่วา่จะเป็นเวยีดนาม และ

กมัพูชา มีการผลิตทุเรียนคุณภาพมากข้ึน และอยูใ่กลก้บัประเทศจีนท่ีเป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทย ซ่ึงถา้หากเรายงัตดั

ทุเรียนอ่อนส่งขาย ตลาดส่งออกจะลดลงแน่นอน     

อยา่งไรก็ตาม ปัญหาการตดัทุเรียนอ่อนช่วงตน้ฤดู ยงัพบวา่เกิดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเกษตรกร

เจา้ของสวนตอ้งการความสะดวก จึงมีการจาํหน่ายในลกัษณะเหมาสวน ทาํใหเ้กษตรกรไม่สามารถควบคุมการเก็บเก่ียวได ้

รวมไปถึงเป็นกลยทุธ์ของพอ่คา้เองท่ีจะตดัทุเรียนอ่อนไปจาํหน่าย เพื่อทาํใหผู้บ้ริโภคมีความตอ้งการนอ้ยลงในระยะหน่ึง 

จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดตํ่าลง แลว้พอ่คา้ก็กลบัไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงท่ีผลผลิตเร่ิมมีมาก     



ทั้งน้ี หน่วยงานภาครัฐไม่ไดน่ิ้งนอนใจกบัปัญหาดงักล่าว จึงมีการตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกนัสกดักั้นทุเรียนอ่อนใน

จงัหวดัแหล่งผลิตท่ีสาํคญั โดยใชบ้ทลงโทษทางกฎหมาย ไดแ้ก่ 1) กฎหมายอาญามาตรา 271 ผูใ้ดขายโดยหลอกลวงดว้ย

ประการใดๆ ใหผู้ซ้ื้อหลงเช่ือในแหล่งกาํเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอนัเป็นเทจ็นั้น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 

3 ปี หรือปรับไม่เกินหกพนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และ 2) พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผูใ้ดเจตนาก่อใหเ้กิด

ความเขา้ใจผดิในแหล่งกาํเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสาํคญัประการอ่ืน อนัเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการไม่วา่จะเป็น

ของตนเองหรือผูอ่ื้น โฆษณาหรือใชฉ้ลากท่ีมีขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรือขอ้ความท่ีรู้หรือควรรู้อยูแ่ลว้วา่อาจก่อให้เกิดความ

เขา้ใจผดิเช่นวา่นั้น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และขอความร่วมมือ

ชาวสวนทุเรียนในการใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐเพื่อแกไ้ขปัญหาปราบทุเรียนอ่อน     

นอกจากน้ี สาํหรับผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือทุเรียน มีขอ้สังเกตง่ายๆ ก่อนซ้ือทุเรียนในช่วงน้ี คือ การใชไ้มเ้คาะแลว้ฟังเสียง 

หากไดย้นิเสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงวา่แก่แลว้ หรือสังเกตดูบริเวณร่องระหวา่งหนาม หากร่องยงัมีสีเขียวและชิดกนัอยู่

แสดงวา่ยงัไม่แก่ แต่ถา้ร่องเร่ิมห่างกนัและมีสีนํ้าตาล แสดงวา่แก่แลว้ เป็นตน้ 

 

 

  



 

 

โทษถึงคุก! ตั้งทมีปราบ‘ทุเรียนอ่อน’ เตือนเกษตรกรอย่าตัดขายกระทบส่งออก 

4 มีนาคม 2563 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าววา่ ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของ

ทุกปี จะเป็นช่วงท่ีทุเรียนเร่ิมใหผ้ลผลิตออกสู่ตลาด โดยเฉพาะราคาขายทุเรียนใน จ.จนัทบุรี อยูกิ่โลกรัมละ 120-150 บาท 

และยงัมียอดสั่งซ้ือล่วงหนา้ผา่นพอ่คา้คนกลางจนถึงช่วงปลายเดือนเมษายน ซ่ึงถือเป็นโอกาสดีของเกษตรกรท่ีจะมีรายได้

เพิ่มข้ึน เพียงแต่ตอ้งรักษาคุณภาพใหไ้ดต้ามท่ีตลาดตอ้งการ ไม่ตดัทุเรียนอ่อนขายดว้ยแรงจูงใจจากราคาท่ีสูงเพราะเป็นช่วง

ตน้ฤดูกาล นอกจากน้ีพ่อคา้ท่ีรับทุเรียนอ่อนมาจาํหน่ายก็มีความผดิเช่นกนั เขา้ข่ายหลอกลวง มีโทษปรับและจาํคุก 

สาํหรับผลเสียหายท่ีเกิดจากการขายทุเรียนอ่อนจะส่งผลกระทบอยา่งมากต่อตลาดส่งออก เน่ืองจากอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้

ประเทศคู่แข่งของไทย ไดแ้ก่ เวยีดนามและกมัพชูา ผลิตทุเรียนคุณภาพมากข้ึน อีกทั้งอยูใ่กลก้บัประเทศจีนท่ีเป็นตลาด

ส่งออกใหญ่ของไทย ถา้ไทยยงัตดัทุเรียนอ่อนส่งขายจะทาํใหต้ลาดส่งออกจะลดลงแน่นอน 

นอกจากน้ีการตดัทุเรียนอ่อนช่วงตน้ฤดูยงัเกิดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเกษตรกรเจา้ของสวนตอ้งการความ

สะดวกจึงจาํหน่ายในลกัษณะเหมาสวน เกษตรกรไม่ไดค้วบคุมการเก็บเก่ียวได ้รวมไปถึงเป็นกลยทุธ์ของพอ่คา้เองท่ีจะตดั

ทุเรียนอ่อนไปจาํหน่ายเพื่อทาํใหผู้บ้ริโภคมีความตอ้งการนอ้ยลงในระยะหน่ึง จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดตํ่าลง แลว้พอ่คา้ก็

กลบัไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงท่ีผลผลิตออกมาก 

 



“กรมฯไดต้ั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกนัสกดักั้นทุเรียนอ่อนในจงัหวดัแหล่งผลิตท่ีสาํคญั โดยใชบ้ทลงโทษทางกฎหมาย 

ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผูใ้ดขายโดยหลอกลวงดว้ยประการใดๆ ใหผู้ซ้ื้อหลงเช่ือในแหล่งกาํเนิด สภาพ

คุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอนัเป็นเทจ็นั้น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

และพ.ร.บ. คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผูใ้ดเจตนาก่อให้เกิดความเขา้ใจผดิในแหล่งกาํเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ 

หรือสาระสาํคญัประการอ่ืน อนัเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการไม่วา่จะเป็นของตนเองหรือผูอ่ื้น โฆษณาหรือใชฉ้ลากท่ีมีขอ้ความ

อนัเป็นเทจ็ หรือขอ้ความท่ีรู้หรือควรรู้อยูแ่ลว้วา่อาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิเช่นวา่นั้น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน

หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ” นายเขม้แขง้ กล่าว 

นายเขม้แขง็ กล่าวดว้ยวา่ ผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือทุเรียน มีขอ้สังเกตง่ายๆ คือ หากร่องยงัมีสีเขียวและชิดกนัอยูแ่สดงวา่ ยงัไม่

แก่ แต่ถา้ร่องเร่ิมห่างกนัและมีสีนํ้าตาลแสดงวา่ แก่แลว้ หรือใชไ้มเ้คาะแลว้ฟังเสียง หากไดย้นิเสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงวา่ 

แก่แลว้ เช่นกนั 

  



 

 

เตือนเกษตรกรตัดทุเรียนอ่อนขายผดิกฎหมาย 

เตือนเกษตรกร ตดัทุเรียนอ่อนขายผิดกฎหมาย-พ่อคา้รับทุเรียนอ่อนมาขายโดนด้วย เขา้ข่ายหลอกลวง โทษปรับ-จาํคุก 

ซํ้ ากระทบส่งออก 

 

5 มีนาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือน

พฤษภาคมของทุกปีจะเป็นช่วงท่ีทุเรียนเร่ิมให้ผลผลิตออกสู่ตลาด  โดยเฉพาะราคาขายทุเรียนในจงัหวดัจนัทบุรีอยู่

กิโลกรัมละ 120 – 150 บาท และยงัมียอดสั่งซ้ือล่วงหน้าผ่านพ่อคา้คนกลางจนถึงช่วงปลายเดือนเมษายน ซ่ึงถือเป็น

โอกาสดีของเกษตรกรท่ีจะมีรายได้เพิ่มข้ึน เพียงแต่ตอ้งรักษาคุณภาพให้ได้ตามท่ีตลาดตอ้งการ ไม่ตดัทุเรียนอ่อนขาย

ดว้ยแรงจูงใจจากราคาท่ีสูงเพราะเป็นช่วงตน้ฤดูกาล นอกจากน้ีพ่อคา้ท่ีรับทุเรียนอ่อนมาจาํหน่ายก็มีความผิดเช่นกนั เขา้

ข่ายหลอกลวง มีโทษปรับและจาํ สาํหรับผลเสียหายท่ีเกิดจากการขายทุเรียนอ่อนจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาด

ส่งออกเน่ืองจากอีกไม่ก่ีปีขา้งหน้าประเทศคู่แข่งของไทยไดแ้ก่ เวียดนามและกมัพูชาผลิตทุเรียนคุณภาพมากข้ึน อีกทั้ง

อยู่ใกลก้บัประเทศจีนท่ีเป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทย ซ่ึงถา้หากไทยยงัตดัทุเรียนอ่อนส่งขายจะทาํให้ตลาดส่งออกจะ

ลดลงแน่นอน  

นอกจากน้ีการตดัทุเรียนอ่อนช่วงตน้ฤดูยงัเกิดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเกษตรกรเจา้ของสวน

ตอ้งการความสะดวกจึงจาํหน่ายในลกัษณะเหมาสวน เกษตรกรไม่ไดค้วบคุมการเก็บเก่ียวได ้รวมไปถึงเป็นกลยุทธ์ของ

พ่อคา้เองท่ีจะตดัทุเรียนอ่อนไปจาํหน่ายเพื่อทาํให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการน้อยลงในระยะหน่ึง จากนั้นทุเรียนจะมีราคา

ลดตํ่าลง แลว้พ่อคา้ก็กลบัไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงท่ีผลผลิตออกมาก  



นายเข้มแข็งกล่าวว่า ไดต้ั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกนัสกดักั้นทุเรียนอ่อนในจงัหวดัแหล่งผลิตท่ีสาํคญั โดยใช้

บทลงโทษทางกฎหมายไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผูใ้ดขายโดยหลอกลวงดว้ยประการใดๆ ให้ผูซ้ื้อ

หลงเช่ือในแหล่งกาํเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอนัเป็นเท็จนั้น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่

เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และพ.ร.บ. คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผูใ้ดเจตนาก่อให้เกิดความเขา้ใจ

ผิดในแหล่งกาํเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคญัประการอ่ืน อนัเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการไม่ว่าจะเป็นของ

ตนเองหรือผูอ่ื้น โฆษณาหรือใช้ฉลากท่ีมีขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรือขอ้ความท่ีรู้หรือควรรู้อยู่แลว้ว่าอาจก่อให้เกิดความ

เขา้ใจผิดเช่นว่านั้น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  

  

“ผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือทุเรียน มีขอ้สังเกตง่าย ๆ คือ หากร่องยงัมีสีเขียวและชิดกนัอยู่แสดงว่า ยงัไม่แก่ แต่ถา้ร่องเร่ิม

ห่างกนัและมีสีนํ้าตาลแสดงว่า แก่แลว้ หรือใช้ไมเ้คาะแลว้ฟังเสียง หากไดย้ินเสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงว่า แก่แลว้ 

เช่นกนั” นายเขม้แข็งกล่าว 

  



 

 

เตือนเกษตรกรและพ่อค้าอย่าขายทุเรียนอ่อน ผดิกฎหมายทั้งอาญา และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคมของทุกปีจะ

เป็นช่วงท่ีทุเรียนเร่ิมใหผ้ลผลิตออกสู่ตลาด โดยเฉพาะราคาขายทุเรียนในจงัหวดัจนัทบุรีขณะน้ี ตามท่ีไดรั้บแจง้จากสาํนกังาน

เกษตรจงัหวดัจนัทบุรี ราคาเร่ิมตน้อยูกิ่โลกรัมละ 120 – 150 บาท และยงัมียอดสั่งซ้ือล่วงหนา้ผา่นพ่อคา้คนกลางจนถึงช่วง

ปลายเดือนเมษายนน้ี ถือเป็นโอกาสดีของเกษตรกรท่ีจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึน เพียงแต่จะตอ้งรักษาคุณภาพใหไ้ดต้ามท่ีตลาด

ตอ้งการ ดว้ยแรงจูงใจจากราคาท่ีสูง ขายไดร้าคาดี เพราะเป็นช่วงตน้ฤดูกาล จึงทาํใหช้าวสวนและพอ่คา้บางรายตดัทุเรียน

อ่อนออกมาขาย 

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอประกาศเตือนใหเ้จา้ของสวนและพอ่คา้ทุเรียนอยา่ขายทุเรียนอ่อน เพราะการตดัทุเรียน

อ่อนออกมาขายถือวา่ผดิกฎหมาย เขา้ข่ายหลอกลวง มีโทษปรับและจาํ และจะทาํใหร้าคาทุเรียนตกตํ่า สาํหรับผลเสียหายท่ี

เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน นอกจากจะเป็นปัญหาของตลาดภายในประเทศแลว้ ยงัจะส่งผลกระทบอยา่งมากต่อตลาดส่งออก 

โดยในอนาคตอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ ตลาดส่งออกทุเรียนไทยจะลดลง เน่ืองจากประเทศคู่แข่งของไทยไม่วา่จะเป็นเวยีดนาม และ

กมัพูชา มีการผลิตทุเรียนคุณภาพมากข้ึน และอยูใ่กลก้บัประเทศจีนท่ีเป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทย ซ่ึงถา้หากเรายงัตดั

ทุเรียนอ่อนส่งขาย ตลาดส่งออกจะลดลงแน่นอน 

อยา่งไรก็ตาม ปัญหาการตดัทุเรียนอ่อนช่วงตน้ฤดู ยงัพบวา่เกิดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเกษตรกร

เจา้ของสวนตอ้งการความสะดวก จึงมีการจาํหน่ายในลกัษณะเหมาสวน ทาํใหเ้กษตรกรไม่สามารถควบคุมการเก็บเก่ียวได ้

รวมไปถึงเป็นกลยทุธ์ของพอ่คา้เองท่ีจะตดัทุเรียนอ่อนไปจาํหน่าย เพื่อทาํใหผู้บ้ริโภคมีความตอ้งการนอ้ยลงในระยะหน่ึง 

จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดตํ่าลง แลว้พอ่คา้ก็กลบัไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงท่ีผลผลิตเร่ิมมีมาก 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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ทั้งน้ี หน่วยงานภาครัฐไม่ไดน่ิ้งนอนใจกบัปัญหาดงักล่าว จึงมีการตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกนัสกดักั้นทุเรียนอ่อนใน

จงัหวดัแหล่งผลิตท่ีสาํคญั โดยใชบ้ทลงโทษทางกฎหมาย ไดแ้ก่ 1) กฎหมายอาญามาตรา 271 ผูใ้ดขายโดยหลอกลวงดว้ย

ประการใดๆ ใหผู้ซ้ื้อหลงเช่ือในแหล่งกาํเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอนัเป็นเทจ็นั้น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 

3 ปี หรือปรับไม่เกินหกพนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และ 2) พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผูใ้ดเจตนาก่อใหเ้กิด

ความเขา้ใจผดิในแหล่งกาํเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสาํคญัประการอ่ืน อนัเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการไม่วา่จะเป็น

ของตนเองหรือผูอ่ื้น โฆษณาหรือใชฉ้ลากท่ีมีขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรือขอ้ความท่ีรู้หรือควรรู้อยูแ่ลว้วา่อาจก่อให้เกิดความ

เขา้ใจผดิเช่นวา่นั้น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และขอความร่วมมือ

ชาวสวนทุเรียนในการใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐเพื่อแกไ้ขปัญหาปราบทุเรียนอ่อน 

นอกจากน้ี สาํหรับผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือทุเรียน มีขอ้สังเกตง่ายๆ ก่อนซ้ือทุเรียนในช่วงน้ี คือ การใชไ้มเ้คาะแลว้ฟังเสียง 

หากไดย้นิเสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงวา่แก่แลว้ หรือสังเกตดูบริเวณร่องระหวา่งหนาม หากร่องยงัมีสีเขียวและชิดกนัอยู่

แสดงวา่ยงัไม่แก่ แต่ถา้ร่องเร่ิมห่างกนัและมีสีนํ้าตาล แสดงวา่แก่แลว้ เป็นตน้ 
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"แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์” อาํเภอศรีนคร จังหวดัสุโขทยั ดินแดนมะม่วงพนัล้าน 

มะม่วงทีถื่อเป็นพืชเศรษฐกจิของจังหวดัสุโขทัยมีมูลค่าหลายล้านบาท จนได้ช่ือว่าสุโขทยัดินแดนมะม่วงพนัล้าน 

โดยเฉพาะมะม่วงโชคอนันต์ ทีไ่ด้รับรางวลัแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ โดย เม่ือวนัที่ 5 มีนาคม ทีผ่่านมา นายเข้มแข็ง 

ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปเยีย่มชมแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ตําบลนํา้ขุม อาํเภอศรีนคร 

จังหวดัสุโขทยั พร้อมเป็นประธานในงานแถลงข่าว "เกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือเกษตรไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน" เพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตรปี 2563 

ทั้งนี ้กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยร่วมกบัหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ โดยสํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่ มีเป้าหมายสําคัญในการพฒันาและส่งเสริมการ

ดําเนินงานแปลงใหญ่ ได้ดําเนินการอบรม ประชุม กาํกบั ติดตาม สนับสนุนงาน ในแปลงใหญ่ 17 จังหวดั ภาคเหนือ จึงมีกลุ่ม

แปลงใหญ่เกดิขึน้ทั้งหมด 812 แปลง รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพฒันาระบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการเพิม่โอกาส การเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กบัสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร โดยสํานักงาน

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวดัสุโขทยั ร่วมกบัสํานักงานเกษตรจังหวดัสุโขทัย ได้อนุมัติสินเช่ือให้กบั

กลุ่มแปลงใหญ่ จํานวน 6 แปลง วงเงิน 50,000,000 



สําหรับแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ มีพืน้ทีก่ารปลูกมะม่วง 699.50 ไร่ มีสมาชิก 66 ราย ผลติมะม่วงภายใต้มาตรฐาน

สินค้า GAP มีตลาดส่งผลผลติขายอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงมีการรวมกลุ่มกนัจัดตั้งเป็นวสิาหกจิชุมชนผู้ปลูกมะม่วงโชค

อนันต์บ้านคลองต่าง สินค้าที่เป็นผลผลติจากกลุ่มฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) โดยปัจจัยแห่งความสําเร็จ

ของแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ มี 3 ส่วน คือ 

1. ความเข้มแข็งของการบริหารจัดการกลุ่ม มีการส่งเสริมการจัดการผลติมะม่วงตั้งแต่วางแผนการผลติ เกบ็ผลผลติจําหน่าย

และแปรรูปรวมทั้งการบันทึกข้อมูลการผลติและผลผลติ 

2. การนําเทคโนโลยีและนวตักรรมมาช่วยในการลดต้นทุนและเพิม่ผลผลติ 

2.1 เทคโนโลยีการตัดแต่งกิง่เพ่ือควบคุมทรงพุ่ม 

2.2 การนําโดรนมาช่วยในการผลติ 

3. การบริหารจัดการด้านการตลาดทีม่ีประสิทธิภาพ 

โดยทางกลุ่มได้มีการทาํสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (MOU) กบับริษัทเอกชน จํานวน 3 บริษัท คือ บริษัท ฟรุตต้า เน

เชอรัล จํากดั บริษัท แกรนด์เอเชียอุตสาหกรรมอาหาร จํากดั และ 7 – eleven มีปริมาณการรับซ้ือประมาณ 1,685 ตนั/ปี 

นอกจากนีย้งัมีตลาดต่างประเทศ จํานวน 860 ตัน ได้แก่ พม่า มาเลเซีย กมัพูชา ลาว จีน ญีปุ่่ น เกาหลใีต้ สิงคโปร์ เวียดนาม 

และตลาดแปรรูป และส่วนทีเ่หลือเป็นมะม่วงอุตสาหกรรม ซ่ึงจะส่งให้กบัโรงงานแปรรูปเป็นมะม่วงอบแห้ง มะม่วงกระป๋อง 

มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิม่ และข้าวเกรียบมะม่วง เป็นต้น 

 

 

 

  



 

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน เร่งป้องกนัและระวงัความเสียหายทีจ่ะเกดิต่อผลผลติ

ทางการเกษตร 

 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาไดป้ระกาศเตือนพายฤุดู

ร้อนในช่วงวนัท่ี 3-5 มีนาคม 2563 โดยประเทศไทยตอนบนจะมีพายฤุดูร้อนเกิดข้ึน โดยมีลกัษณะของพายฝุนฟ้าคะนอง ลม

กระโชกแรง กบัมีลูกเห็บตกบางพื้นท่ี รวมถึงอาจจะมีฟ้าผา่เกิดข้ึนได ้ขอใหป้ระชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวงั

อนัตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงท่ีจะเกิดข้ึน โดยหลีกเล่ียงการอยูใ่นท่ีโล่งแจง้ ใตต้น้ไมใ้หญ่ ส่ิงปลูกสร้าง และ

ป้ายโฆษณาท่ีไม่แขง็แรง สาํหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกนัและระวงัความเสียหายท่ีจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้

ดว้ย โดยเฉพาะสวนไมผ้ลซ่ึงเป็นพืชท่ีปลูกคร้ังเดียวอยูไ่ดน้านหลายปี ดงันั้น เกษตรกรจาํเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมรับมือกบั

ปัญหาภยัธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งภยัแลง้ ลมพาย ุและนํ้าท่วมไวล่้วงหนา้ ซ่ึงขณะน้ีผลไมภ้าคตะวนัออกหลายชนิดใกลจ้ะ

ออกสู่ตลาดเป็นจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด เงาะ และลองกอง ส่วนภาคเหนือ ไดแ้ก่ ลาํไยและล้ินจ่ี กรมส่งเสริม



การเกษตรจึงขอแนะนาํวธีิการดูแลสวนไมผ้ลในระยะก่อนและหลงัการเกิดพายฤุดูร้อน เพื่อบรรเทาความเสียหายหรือ

อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

ระยะก่อนการเกิดพายฤุดูร้อน 

1. ขอใหเ้กษตรกรชาวสวนผลไมร้ะวงัผลผลิตท่ีอยูใ่นระยะพฒันาจากผลอ่อนใกลจ้ะเป็นผลแก่ พร้อมท่ีจะเก็บเก่ียว

อาจไดรั้บความเสียหายได ้และระมดัระวงัการใชเ้ช้ือเพลิงในการทาํกิจกรรมต่างๆ ในระยะน้ีไวด้ว้ย เน่ืองจากบาง

ช่วงอากาศจะแหง้มาก เส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยัและไฟป่าได ้
2. เกษตรกรควรปลูกตน้ไมบ้งัลม เช่น ไมไ้ผ ่กระถินณรงค ์ข้ีเหล็กบา้น และสะเดาอินเดีย เพื่อลดความรุนแรงของ

ลมก่อนท่ีจะเขา้ถึงสวนผลไมห้รือพื้นท่ีเพาะปลูก จะช่วยลดความสูญเสียจากพายลุมแรงได ้
3. ควรตดัแต่งก่ิงท่ีแน่นทึบหรือก่ิงท่ีไม่ใหผ้ลผลิตออก เพื่อใหท้รงพุม่โปร่ง ไม่ตา้นลม สาํหรับตน้ไมผ้ลท่ีอายมุาก

และมีลาํตน้สูง อาจตดัทอนส่วนยอดให้ตํ่าลง เพื่อป้องกนัไม่ใหต้น้ไมโ้ค่นลม้ง่ายเม่ือถูกลมพายพุดัแรง 

ขณะเดียวกนั ควรใชเ้ชือกโยงก่ิงและตน้ เพื่อป้องกนัก่ิงฉีกหกั รวมทั้งใชไ้มค้ ํ้าก่ิงและคํ้าตน้เพื่อช่วยพยงุไม่ให้

โค่นลงไดง่้าย 
4. สาํหรับสวนท่ีเร่ิมใหผ้ลผลิต ควรทยอยเก็บผลผลิตท่ีแก่ออกไปบ่มหรือจาํหน่ายก่อน เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจ

ไดรั้บจากพาย ุกรณีผลไมบ้างชนิดท่ีอ่อน ไม่สมบูรณ์ รูปทรงไม่ปกติหรือมีขนาดเลก็ เช่น มะม่วง อาจเก็บไป

จาํหน่ายก่อนได ้เพื่อลดนํ้าหนกับนก่ิงและตน้ลง 

ระยะหลงัจากเกดิพายุฤดูร้อน 

1. สวนไมผ้ลท่ีไดรั้บผลกระทบจากพาย ุสามารถท่ีจะฟ้ืนฟูไดโ้ดยทาํการตดัแต่งก่ิงท่ีฉีกหกั หรือตน้ไมท่ี้โค่นลม้

ออกทนัทีท่ีพื้นดินในบริเวณสวนแหง้ 

2. ขณะท่ีดินยงัเปียกช้ืนอยู ่เกษตรกรไม่ควรนาํเคร่ืองจกัรกลเขา้ไปในสวน เพราะจะทาํใหโ้ครงสร้างดินถูกทาํลาย

และอดัแน่นไดง่้าย 

3. กรณีท่ีมีดินโคลนทบัถมเขา้มาในสวน เม่ือดินแหง้ใหข้ดุหรือปาดเอาดินโคลนท่ีทบัถมออกจากบริเวณทรงพุม่ให้

ลึกถึงระดบัดินเดิม เพื่อใหก้ารถ่ายเทอากาศดีข้ึน และหากตน้ไมเ้อนลง ใหใ้ชเ้ชือกหรือลวดดึงลาํตน้ใหต้ั้งตรง 

โดยยดึไวก้บัหลกัหรือไมผ้ลตน้อ่ืน พร้อมตดัแต่งก่ิงออก 1 ใน 3 ของท่ีมีอยู ่ซ่ึงจะช่วยใหต้น้ไมผ้ลฟ้ืนตวัเร็วข้ึน 

จากนั้นควรฉีดพน่ปุ๋ยทางใบใหแ้ก่ไมผ้ล และเม่ือดินแหง้เป็นปกติ ควรพรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแ้ก่รากพืช 

ซ่ึงจะทาํใหร้ากแตกใหม่ไดดี้ข้ึน และควรใส่ปุ๋ยบาํรุงตน้ดว้ย 

4. หากสังเกตเห็นตน้ไมผ้ลใบเห่ียวเฉา ควรใหน้ํ้าอยา่งนอ้ย 7-10 วนั ต่อคร้ัง หรือใหน้ํ้าปริมาณเพียงพอกบัความ

ตอ้งการของพืช เพื่อช่วยใหไ้มผ้ลผา่นช่วงแลง้ไปได ้

  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมคัร Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer พฒันาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบ 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบัหน่วยงานภาคี ไดแ้ก่ บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานพฒันา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สถาบนัการจดัการ

ปัญญาภิวฒัน์ และสาํนกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกนัพฒันาเกษตรกรภายใตโ้ครงการ

พฒันา Smart Farmer ผูป้ระกอบการตน้แบบ เพื่อยกระดบัเกษตรกรเป็นผูป้ระกอบการเกษตรชั้นนาํ (Agri BIZ The Idol 

Development Project) 

สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ขอประชาสัมพนัธ์รับสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯโดย

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 1. ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการข้ึนทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตรหรือ

หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. เป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริม

การเกษตรหรือหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. ดาํเนินกิจกรรมการเกษตรหรือบริการการเกษตรเป็นของ

ตนเองหรือดาํเนินการในรูปแบบวสิาหกิจชุมชนหรือแปลงใหญ่ 4. มีความตอ้งการพฒันากิจกรรมการเกษตรหรือบริการ

การเกษตรท่ีดาํเนินการอยูใ่นรูปแบบธุรกิจเกษตรท่ีมีการพฒันาและตอ้งการการสนบัสนุน 5. มีอายไุม่เกิน 50 ปี 6. สมคัรใจ

เขา้ร่วมโครงการและตอ้งเขา้ร่วมการอบรมตลอดระยะเวลาของโครงการ 

ระยะท่ี 1: 20 – 23 มีนาคม 2563 (โรงแรม เอบีน่า เฮา้ส์ กทม.) 

ระยะท่ี 2: 25 – 26 เมษายน 2563 สาํหรับผูไ้ดไ้ปต่อ (สถานท่ีจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง) 

ระยะท่ี 3: 16 – 17 พฤษภาคม 2563 สาํหรับผูไ้ดไ้ปต่อ (สถานท่ีจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง) 

สาํหรับหลกัฐานการสมคัร ไดแ้ก่ 1. ทะเบียนเกษตรกร (หนา้ท่ีมีช่ือ – นามสกุลของตนเอง) หรือใบรับรองทะเบียน

เกษตรกร 2. เอกสารรับรองการเขา้ร่วมโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 2.1 กรณีเป็น Smart 

Farmer ตอ้งแนบหลกัฐานแบบการประเมินคุณสมบติั Smart Farmer ท่ีลงนามรับรองโดยสาํนกังานเกษตรอาํเภอ/จงัหวดั หรือ

ประกาศนียบตัร Smart Farmer ตน้แบบหรือหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออก

ให ้2.2 กรณีเป็น Young Smart Farmer ตอ้งแนบหลกัฐานประกาศนียบตัร Young Smart Farmer หรือแบบประเมิน

คุณสมบติั Young Smart Farmer ซ่ึงผา่นการประเมินจากการเขา้ร่วมโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือหลกัฐาน

อ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให ้2.3 กรณีเป็นวสิาหกิจชุมชนตอ้งแนบหลกัฐานหนงัสือสาํคญั

แสดงการจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชน 2.4 กรณีท่ีเป็นแปลงใหญ่ ตอ้งแนบหลกัฐานเอกสารรับรองการทาํเกษตรแบบแปลง

ใหญ่ หรือใบสมคัรการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ 

*** ผูท่ี้เคยผา่นการอบรมพฒันาทกัษะต่างๆ มาแลว้ จะไดรั้บการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 



 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ ในการจดั

อบรมคร้ังน้ี ผูจ้ดัอบรมสนบัสนุนค่าเดินทาง ท่ีพกั อาหาร วทิยากร และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตลอดการอบรมจดัท่ีพกัใหต้ั้งแต่

คืนวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 จนถึงคืนวนัท่ี 22 มีนาคม 2563 (รวม 3 คืน) และมีอาหารรับรองตั้งแต่ม้ือกลางวนัของ

วนัท่ี 20 มีนาคม 2563 จนถึงม้ือกลางวนัของวนัท่ี23 มีนาคม 2563 

เกษตรกรท่านใดสนใจสามารถสมคัรเขา้ร่วมโครงการและศึกษารายละเอียดการรับสมคัรโดยแสกน QR Code หรือ

ลิงคh์ttps://forms.gle/ePKRfmpr8oczkooi9#Agri-BIZ2020#Agri-BIZTheIdolDevelopmentProject#โครงการ

พฒันา SmartFarmer ผูป้ระกอบการตน้แบบ ตั้งแต่บดัน้ี ถึงวนัท่ี 7 มีนาคม 2563 ซ่ึงขณะน้ีก็มีเกษตรกรสนใจสมคัรเขา้ร่วม

โครงการกนัมากแลว้ นายสุพทิจิตรภกัดี กล่าววา่ ไม่วา่จะทาํการเกษตรแนวไหน ก็เป็น “ไอดอล” ได ้มาร่วมคน้หาความ

เป็น “ไอดอล” ในตวัคุณ เพื่อกา้วสู่ “ผูป้ระกอบการเกษตรชั้นนาํ” สอบถามขอ้มูลเพิ่มเต่ิมไดท่ี้ คุณวลยักร โทร. 081-

0651353 คุณณฐักิตต์ิ โทร. 086-0313848 โทร. 02-5793006 E-mail : farmdev41@gmail.com 

  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมคัรSMART FARMER พฒันาสู่ผูป้ระกอบการตน้แบบ 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบัหน่วยงานภาคี ไดแ้ก่ บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานพฒันา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สถาบนัการจดัการ

ปัญญาภิวฒัน์ และสาํนกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกนัพฒันาเกษตรกรภายใตโ้ครงการ

พฒันา Smart Farmer ผูป้ระกอบการตน้แบบ เพื่อยกระดบัเกษตรกรเป็นผูป้ระกอบการเกษตรชั้นนาํ (Agri BIZ The Idol 

Development Project) 

สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ขอประชาสัมพนัธ์รับสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯโดย

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 1. ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการข้ึนทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตรหรือ

หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. เป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริม

การเกษตรหรือหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. ดาํเนินกิจกรรมการเกษตรหรือบริการการเกษตรเป็นของ

ตนเองหรือดาํเนินการในรูปแบบวสิาหกิจชุมชนหรือแปลงใหญ่ 4. มีความตอ้งการพฒันากิจกรรมการเกษตรหรือบริการ

การเกษตรท่ีดาํเนินการอยูใ่นรูปแบบธุรกิจเกษตรท่ีมีการพฒันาและตอ้งการการสนบัสนุน 5. มีอายไุม่เกิน 50 ปี 6. สมคัรใจ

เขา้ร่วมโครงการและตอ้งเขา้ร่วมการอบรมตลอดระยะเวลาของโครงการ 

ระยะท่ี 1: 20 – 23 มีนาคม 2563 (โรงแรม เอบีน่า เฮา้ส์ กทม.) 

ระยะท่ี 2: 25 – 26 เมษายน 2563 สาํหรับผูไ้ดไ้ปต่อ (สถานท่ีจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง) 

ระยะท่ี 3: 16 – 17 พฤษภาคม 2563 สาํหรับผูไ้ดไ้ปต่อ (สถานท่ีจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง) 

สาํหรับหลกัฐานการสมคัร ไดแ้ก่ 1. ทะเบียนเกษตรกร (หนา้ท่ีมีช่ือ – นามสกุลของตนเอง) หรือใบรับรองทะเบียน

เกษตรกร 2. เอกสารรับรองการเขา้ร่วมโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 2.1 กรณีเป็น Smart 

Farmer ตอ้งแนบหลกัฐานแบบการประเมินคุณสมบติั Smart Farmer ท่ีลงนามรับรองโดยสาํนกังานเกษตรอาํเภอ/จงัหวดั หรือ

ประกาศนียบตัร Smart Farmer ตน้แบบหรือหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออก

ให ้2.2 กรณีเป็น Young Smart Farmer ตอ้งแนบหลกัฐานประกาศนียบตัร Young Smart Farmer หรือแบบประเมิน

คุณสมบติั Young Smart Farmer ซ่ึงผา่นการประเมินจากการเขา้ร่วมโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือหลกัฐาน

อ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให ้2.3 กรณีเป็นวสิาหกิจชุมชนตอ้งแนบหลกัฐานหนงัสือสาํคญั

แสดงการจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชน 2.4 กรณีท่ีเป็นแปลงใหญ่ ตอ้งแนบหลกัฐานเอกสารรับรองการทาํเกษตรแบบแปลง

ใหญ่ หรือใบสมคัรการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ 

*** ผูท่ี้เคยผา่นการอบรมพฒันาทกัษะต่างๆ มาแลว้ จะไดรั้บการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 



 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ ในการจดั

อบรมคร้ังน้ี ผูจ้ดัอบรมสนบัสนุนค่าเดินทาง ท่ีพกั อาหาร วทิยากร และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตลอดการอบรมจดัท่ีพกัใหต้ั้งแต่

คืนวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 จนถึงคืนวนัท่ี 22 มีนาคม 2563 (รวม 3 คืน) และมีอาหารรับรองตั้งแต่ม้ือกลางวนัของ

วนัท่ี 20 มีนาคม 2563 จนถึงม้ือกลางวนัของวนัท่ี23 มีนาคม 2563 

เกษตรกรท่านใดสนใจสามารถสมคัรเขา้ร่วมโครงการและศึกษารายละเอียดการรับสมคัรโดยแสกน QR Code หรือ

ลิงคh์ttps://forms.gle/ePKRfmpr8oczkooi9#Agri-BIZ2020#Agri-BIZTheIdolDevelopmentProject#โครงการ

พฒันา SmartFarmer ผูป้ระกอบการตน้แบบ ตั้งแต่บดัน้ี ถึงวนัท่ี 7 มีนาคม 2563 ซ่ึงขณะน้ีก็มีเกษตรกรสนใจสมคัรเขา้ร่วม

โครงการกนัมากแลว้ นายสุพทิจิตรภกัดี กล่าววา่ ไม่วา่จะทาํการเกษตรแนวไหน ก็เป็น “ไอดอล” ได ้มาร่วมคน้หาความ

เป็น “ไอดอล” ในตวัคุณ เพื่อกา้วสู่ “ผูป้ระกอบการเกษตรชั้นนาํ” สอบถามขอ้มูลเพิ่มเต่ิมไดท่ี้ คุณวลยักร โทร. 081-

0651353 คุณณฐักิตต์ิ โทร. 086-0313848 โทร. 02-5793006 E-mail : farmdev41@gmail.com 
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‘เกษตร’ ขับเคล่ือนแผนพฒันาเชิงพ้ืนที ่มุ่งสนองความต้องการของเกษตรกร 
สํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที ่1 จังหวดัชัยนาท ร่วมกบัจังหวดัปทุมธานี  จัดงานแถลงข่าวการขับเคล่ือน

และพฒันางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ที ่ระดับเขตที ่1 ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร 

ปีงบประมาณ 2563 ณ แปลงใหญ่หมากเหลือง ตําบลบึงทองหลาง อาํเภอลาํลูกกา จังหวดัปทุมธานี โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงห

เดช รองผู้ว่าราชการจังหวดัปทุมธานี เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกบั นายสมโชค  ณ นคร ผู้อาํนวยการสํานักงานส่งเสริม

และพฒันาการเกษตรที ่1 จังหวดัชัยนาท ร่วมด้วย นายสมเดช  คงกระพนัธ์ุ  เกษตรจังหวดัปทุมธานี และนายสุขุม  ไตลงัคะ 

ผู้นํากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผกัปลอดภัยอาํเภอสามโคก จังหวดัปทุมธานี 

นายจรูญศกัด์ิ สิงหเดช รองผูว้า่ราชการจงัหวดัปทุมธานี เปิดเผยวา่ จงัหวดัปทุมธานี มีพื้นท่ี 953,660 ไร่ ประชากร

จาํนวนกวา่ 1,163,604 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อาํเภอ มีพื้นท่ีทาํการเกษตร 333,143 ไร่ เกษตรกร 20,814 ครัวเรือน 

จงัหวดัปทุมธานีมีแม่นํ้าเจา้พระยาไหลผา่นใจกลางจงัหวดั ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ทาํใหแ้บ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วน 

คือฝ่ังตะวนัออก ไดแ้ก่ อ.เมืองปทุมธานี บางส่วน อ.ลาํลูกกา อ.หนองเสือ อ.คลองหลวง และอ.ธญับุรี  ฝังตะวนัตก ไดแ้ก่ อ.

เมืองปทุมธานี บางส่วน อ.ลาดหลุมแกว้ และอ.สามโคก  เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเพาะปลูกขา้วเป็นหลกั พื้นท่ีประมาณ 

265,062 ไร่ รองลงมาเป็นพืชสวน เช่น พืชผกัชนิดต่าง ๆ กลว้ยนํ้าวา้ กลว้ยหอม มะพร้าวอ่อน และไมผ้ลอ่ืน ๆ เน่ืองจาก ทาํเล

ท่ีตั้งของ  จงัหวดัปทุมธานี อยูใ่กลก้รุงเทพมหานคร ทาํให้มีการขยายตวัของชุมชนท่ีอยูอ่าศยั และความเจริญอยา่งทัว่ถึงทั้ง

จงัหวดั อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของศูนยก์ารคา้ส่งสินคา้ทางการเกษตรประเภทพืชผกัและผลไม ้ขนาดใหญ่ของประเทศ ไดแ้ก่ 

ตลาดไทย ตลาดส่ีมุมเมือง และตลาดผลไมเ้กรดคดัพิเศษ ท่ีตลาดไอยรา    ทาํใหส้ามารถรองรับ ผลผลิตทางการเกษตรอยา่ง



ต่อเน่ือง ซ่ึงยงัทาํใหป้ระชากรส่วนหน่ึงยงัคงยดึอาชีพทางการเกษตรเป็นหลกั และมีศกัยภาพในการผลิต พร้อมท่ีจะรับการ

พฒันาและร่วมโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่ออาชีพ   ท่ีทาํอยู ่

 นายสมโชค  ณ นคร ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 1 จงัหวดัชยันาท (ผอ.สสก.1 จ.ชยันาท) 

เผยวา่ เม่ือปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร ไดจ้ดัทาํโครงการพฒันางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีข้ึน เพื่อพฒันาการดาํเนิน

กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมใหเ้กษตรกรรุ่นใหม่ มีบทบาทในกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจของ

ชุมชน และพฒันารูปแบบการทาํงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีใหมี้การ บูรณาการ การทาํงานซ่ึงจะนาํไปสู่การปรับปรุง

ระบบการทาํงานและโครงสร้างการส่งเสริมการเกษตรให้เกิดผลสาํเร็จในพื้นท่ีอยา่งเป็นรูปธรรมโดยกาํหนดให้ดาํเนินการนาํ

ร่องจาํนวน 6 จุด ในพื้นท่ี 6 เขต ทัว่ประเทศและใชก้ลไกของแปลงใหญ่วสิาหกิจชุมชนและ Young Smart Farmer  ในการ

ขบัเคล่ือนงาน ในส่วนของ สํานกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 1 จงัหวดัชยันาท ไดก้าํหนดใหแ้ปลงใหญ่ผกัปลอดภยั 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เป็นจุดนาํร่องเม่ือปี 2562 สืบเน่ืองจากเกษตรกรในพื้นท่ีดงักล่าว มีศกัยภาพในการผลิตผกัปลอดภยั มี

ตลาดรองรับท่ีแน่นอน รวมทั้งมีผูน้าํกลุ่มเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ซ่ึงสามารถบริหารจดัการดา้นการตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี จึงได้

นาํมาเป็นจุดตน้แบบในการขบัเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี ดงักล่าว 

นายสมเดช  คงกระพนัธ์ุ  เกษตรจงัหวดัปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมวา่ เม่ือไดรั้บนโยบายจาก กรมส่งเสริมการเกษตร และ

สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 1 จงัหวดัชยันาท แลว้ไดด้าํเนินการโดย ใชห้ลกัคิดเชิงพื้นท่ี จดัเวทีชุมชน 3 คร้ัง 

เพื่อใหท้ราบบริบทของพื้นท่ี และความตอ้งการของเกษตรกร อยา่งแทจ้ริง เพื่อถ่ายทอดความรู้ ตามความเหมาะสม และความ

ตอ้งการใน  การแกไ้ขปัญหา ของพื้นท่ี รวมถึงสนบัสนุนปัจจยัการผลิต เช่นวสัดุอุปกรณ์ใหน้ํ้า เพื่อเพิ่มผลผลิตซ่ึงเดิมจะใช้

เรือลาก ไปตามร่องสวน  ปรับเปล่ียนวธีิการปลูกผกัแบบหวา่น เป็นแบบเพาะกลา้ เพื่อลดอตัราการใชเ้มลด็พนัธ์ุ สนบัสนุน

บรรจุภณัฑท่ี์มีความเหมาะสม รวมถึงการพฒันาจุดรวบรวมสินคา้ให ้มีคุณภาพ เป็นตน้ 

จากการดาํเนินงาน ดงักล่าว ทาํใหต้น้ทุนเมล็ดพนัธ์ุลดลง จากเดิมประมาณ 25% ผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึนจาก 1.2 ตนัต่อไร่

เป็น 1.5 ตนัต่อไร่ ทาํใหมี้ผลผลิตส่งจาํหน่ายท่ีตลาด อยา่งต่อเน่ืองและยงัสามารถเช่ือมโยงตลาดท่ีอยูใ่กลเ้คียงไดเ้พิ่มข้ึน

นอกจากน้ียงัสร้างอาชีพในชุมชน โดยการเพาะกลา้ผกัขาย ทาํใหคุ้ณภาพของผกัท่ีปลูกจากการเพาะกลา้แทนการหวา่นเมล็ด 

นั้น มีการเติบโตสมํ่าเสมอลดการระบาดของโรคแมลงศตัรูพืชผกั ลดแรงงานในการใหน้ํ้าเน่ืองจากปรับเปล่ียนมาใชร้ะบบ

การใหน้ํ้าแบบสปริงเกอร์ ทั้งยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการผลิตผกัใหแ้ก่เกษตรกรและผูส้นใจในพื้นท่ีอยูใ่กลเ้คียง อีกดว้ย การ

ดาํเนินงานโครงการฯ ในพื้นท่ี แปลงใหญ่ผกัปลอดภยั อ.สามโคก ส่งผลให ้สมาชิกกลุ่มและชาวชุมชน ไดรั้บประโยชน์ใน

การพฒันาการประกอบอาชีพท่ีทาํอยูเ่ป็นอยา่งมาก โดย นายสุขมุ  ไตลงัคะ เกษตรกรผูน้าํกลุ่มฯ เปิดเผยวา่ กลุ่มไดมี้ การ

ร่วมกนัคิดวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มและชุมชนตลอดจนปัญหาในการผลิตผกัของสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อนาํไปสู่การหาแนว

ทางการแกไ้ขปัญหา และกาํหนดเป้าหมายการพฒันาของกลุ่ม ร่วมกนัโดยมีเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งกรม

ส่งเสริมการเกษตร จงัหวดั ธกส. บริษทัผูรั้บซ้ือผลผลิตตลอดจนเกษตรกรเครือข่าย ทั้งจากอาํเภอ และจงัหวดัใกลเ้คียงร่วมให้

คาํแนะนาํสนบัสนุนทั้งองคค์วามรู้ และงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรมการผลิต ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเก่ียวทาํใหส้มาชิก

กลุ่มไดรั้บความรู้เพิ่มข้ึนสามารถนาํไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการผลิตพืชผกัของตนเองได ้ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตลดลง 

ผลผลิตเพิ่มข้ึน และมีคุณภาพปลอดภยัไดม้าตรฐานตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค และตลาดนอกจากนั้นยงัมีการพฒันา

ต่อยอดกิจกรรม การผลิตทั้งเร่ืองการเพาะกลา้ผกัเพื่อจาํหน่ายสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนการวางระบบนํ้าแบบสปริงเกอร์

แทนการใชเ้รือรดนํ้าช่วยใหเ้กษตรกรประหยดัเวลา แรงงาน และค่าใชจ่้ายในการรดนํ้ าผกัลงไดเ้ป็นอยา่งมากซ่ึงสมาชิกกลุ่มมี

ความพึงพอใจมาก 



ผอ.สสก.1 จ.ชยันาท เผยวา่ จากการดาํเนินงานในปี 2562 ท่ีผา่นมาถือวา่ประสบความสําเร็จไปอีกขั้น ซ่ึงใน          ปี 

2563 จะเป็นการดาํเนินการต่อเน่ืองในจุดนาํร่องและดาํเนินการใหม่ใน 9 จงัหวดัภาคกลาง อยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 จุด ไดแ้ก่ 

ชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยธุยา นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี กรุงเทพฯ และปทุมธานี โดยแนวทางการดาํเนินงานปี 

2563 ประกอบดว้ย 1) พฒันาการเกษตรโดยใชพ้ื้นท่ีเป็นตวัตั้ง (Area - based) กาํหนดขอบเขตชดัเจน นาํขอ้มูลพื้นท่ีความ

เหมาะสมสาํหรับการปลูกพืช (Zoning) ใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจ เพื่อให้เกษตรกรบริหารพื้นท่ีของตนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 2) ใชเ้วทีชุมชน วเิคราะห์ขอ้มูลสินคา้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) เพื่อใหเ้กิดแผนพฒันาการเกษตรท่ีเกิด

จากความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 3) ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม บูรณาการงาน & งบประมาณ จากทุกภาคส่วน และ 4) 

พฒันาต่อยอดโดยใชก้ลไกการพฒันาท่ีมีอยูแ่ลว้ ทาํงานบนฐานขอ้มูล เพื่อใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นท่ี และขยายผลไปสู่

ชุมชนอ่ืนๆ เช่น ระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  Young Smart Farmer และวสิาหกิจชุมชน  โดยเป้าหมายการ

พฒันางาน คือ เกิดการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก ทาํใหเ้กษตรกรมีรายได ้และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ชุมชน มีการผลิตสินคา้ท่ีมี

คุณภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด มีการบริหารจดัการสินคา้เกษตรของตนเองตลอดห่วงโซ่อุปทาน และกลุ่ม

เกษตรกรไดรั้บการพฒันา ใหมี้ความเขม้แขง็สามารถพึ่งตนเองได ้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

การขบัเคล่ือนและพฒันางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร จะประสบผลสาํเร็จและ

เกิดประโยชน์สูงสุดกบัพี่นอ้งเกษตร ตอ้งอาศยัความร่วมมือของพี่นอ้งเกษตรกร อาศยัการรวมกลุ่มกนัอยา่งเขม้แขง็ โดย

แนวทางการพฒันาจะตอ้งเกิดจากความตอ้งการของเกษตรกรเป็นหลกั ถา้ทาํไดเ้ช่นน้ี ผมเช่ือมัน่วา่ทุกจุดดาํเนินการของพื้นท่ี 

9 จงัหวดัภาคกลาง ในปี 2563 จะทาํใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรไดรั้บประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกบักลุ่มผูป้ลูกผกัปลอดภยั 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  ผอ.สสก.1 กล่าวในท่ีสุด 

  



 
  



 
เกษตรอาํเภอเหนือคลอง จัดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือเร่ิมต้นฤดูการผลติใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายการเลีย้งแพะครบ

วงจร 

 
วนัน้ี 5 มีนาคม 2563 นายอนุชา ยาอดี เกษตรจงัหวดักระบ่ี เป็นประธานเปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดู

การผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนยเ์ครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของ นายเอกสิทธ์ิ ศรีรักษ์ หมู่ท่ี 1 ตาํบล

เหนือคลอง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี โดยมี นางอจัฉรา บุญนิยม นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการรักษา

ราชการแทนเกษตรอาํเภอเหนือคลอง กล่าวรายงาน 

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ การจดังานในคร้ังน้ี เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กษตรกรเกิดความตระหนกั

ในการทาํการเกษตร ซ่ึงตอ้งมีการใชเ้ทคโนโลยแีละขอ้มูลในการผลิตทางการเกษตร นาํไปสู่การลดตน้ทุนการผลิต การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต พฒันาคุณภาพผลผลิต และเช่ือมโยงสู่การตลาด ช่วยแกไ้ขปัญหาใหก้บัชุมชน สร้างความรู้ความเขา้ใจ

กบัเกษตรกรในพื้นท่ีใหไ้ดเ้รียนรู้จากผูร่้วมอาชีพเดียวกนัท่ีประสบผลสาํเร็จ 

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงมีเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายควรพิจารณาวา่เกษตรกรตอ้งมีความรู้อะไรบา้ง 

เช่น สถานการณ์ฤดูแลง้ ควรมีองคค์วามรู้เร่ืองการบริหารจดัการนํ้าและการวางแผนการผลิต เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของ

ภูมิอากาศ อีกทั้งการแข่งขนัดา้นราคาสินคา้เกษตรท่ีรุนแรง รวมถึงกลไกการคา้ท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ มีการตรวจสอบคุณภาพ



สินคา้เกษตร ตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทางท่ีผูบ้ริโภค พี่นอ้งเกษตรกรจึงจาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลและความรู้

ในการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไดแ้ก่ การเพาะปลูกตามความเหมาะสมของดินและ

การปรับปรุงบาํรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงสุด การลดตน้ทุนตลอดกระบวนการผลิต เพื่อใหเ้กษตรกร

สามารถแข่งขนัดา้นราคา การเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรดว้ยการแปรรูป การลดการพึ่งพากลไกราคาดว้ยการทาํไร่นาสวนผสม 

ซ่ึงหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนจะตอ้งร่วมกนันาํองคค์วามรู้และเทคโนโลยสีมยัใหม่มาผสมผสานกบัภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินของพี่นอ้งเกษตรกร และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสินคา้หลกัในพื้นท่ี และเหมาะสมกบัศกัยภาพ

ของพื้นท่ี เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ท่ีเกษตรกรสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

นางอจัฉรา บุญนิยม นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอาํเภอเหนือคลอง กล่าววา่ 

การดาํเนินงานในวนัน้ี จดัข้ึนท่ีศูนยเ์ครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร(การเล้ียงแพะครบวงจร) ของ นาย

เอกสิทธ์ิ ศรีรักษ ์หมู่ท่ี 1 ตาํบลเหนือคลอง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี เพื่อถ่ายทอดความรู้และใหบ้ริการแก่เกษตรกรใน

ชุมชนใหไ้ดรั้บความรู้เขา้ถึงปัจจยัการผลิต ลดความเส่ียงในการบริหารจดัการและสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกรชาวสวน

ปาลม์นํ้ามนั โดยมีเป้าหมายเพื่อลดตน้ทุนการผลิตปาลม์นํ้ ามนั การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพฒันาคุณภาพผลผลิต เพิ่ม

รายไดใ้นสวนปาลม์นํ้ามนั ตลอดจนถึงการเล้ียงแพะครบวงจรซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรจงัหวดักระบ่ี และเนน้ให้

เกษตรกรไดน้าํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมายดึถือปฏิบติัและขยายผล ซ่ึงจะทาํใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรมีความเขม้แขง็และ

พึ่งพาตนเองไดใ้นระยะยาวต่อไป โดยกิจกรรมภายในงาน ไดจ้ดัใหมี้สถานีเรียนรู้ต่างๆ จาํนวน 5 สถานี ประกอบดว้ย  

สถานีท่ี 1 การจดัการสวนปาลม์นํ้ามนัใหไ้ดผ้ลผลิตสูง  

สถานีท่ี 2 การจดัการดินและปุ๋ยเพื่อลดตน้ทุน  

สถานีท่ี 3 โรคและศตัรูของปาลม์นํ้ามนั   

สถานีท่ี 4 การจดัทาํบญัชีตน้ทุนอาชีพ  

สถานีท่ี 5 การเล้ียงแพะครบวงจร 

นอกจากนี ้จะมีการนําเสนอองค์ความรู้ และบริการการเกษตรอ่ืนๆ ให้แก่เกษตรกรจากหน่วยงานสังกดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลงังาน และหน่วยงานอ่ืนๆ และบริษัทโคบูต้า สําหรับการจัดงานในคร้ังนี ้มีเกษตรกรในพืน้ที่

อาํเภอเหนือคลอง และพืน้ทีใ่กล้เคียงมาร่วมงานประมาณ 170 คน 

 

 

 

 

 

  



 

กระบี่-เกษตรอาํเภอเหนือคลอง จัดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือเร่ิมต้นฤดูการผลติใหม่ ปี 2563 

 

 กระบ่ี-เกษตรอาํเภอเหนือคลอง จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 
  



 
วนัน้ี 5 มีนาคม 2563 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี เป็นประธานเปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดู

การผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนยเ์ครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของนายเอกสิทธ์ิ ศรีรักษ ์ม.1 ตาํบลเหนือ

คลอง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี โดยมีนางอจัฉรา บุญนิยม นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการรักษาราชการแทน

เกษตรอาํเภอเหนือคลอง กล่าวรายงาน 

 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ การจดังานในคร้ังน้ี เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กษตรกรเกิดความตระหนกั

ในการทาํการเกษตร ซ่ึงตอ้งมีการใชเ้ทคโนโลยแีละขอ้มูลในการผลิตทางการเกษตร นาํไปสู่การลดตน้ทุนการผลิต การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต พฒันาคุณภาพผลผลิต และเช่ือมโยงสู่การตลาด ช่วยแกไ้ขปัญหาใหก้บัชุมชน สร้างความรู้ความเขา้ใจ

กบัเกษตรกรในพื้นท่ีใหไ้ดเ้รียนรู้จากผูร่้วมอาชีพเดียวกนัท่ีประสบผลสาํเร็จ 

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงมีเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายควรพิจารณาวา่เกษตรกรตอ้งมีความรู้

อะไรบา้ง เช่น สถานการณ์ฤดูแลง้ ควรมีองคค์วามรู้เร่ืองการบริหารจดัการนํ้าและการวางแผนการผลิต เพือ่รองรับการ

เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ อีกทั้งการแข่งขนัดา้นราคาสินคา้เกษตรท่ีรุนแรง รวมถึงกลไกการคา้ท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ มีการ

ตรวจสอบคุณภาพสินคา้เกษตร ตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทางท่ีผูบ้ริโภค พี่นอ้งเกษตรกรจึงจาํเป็นตอ้ง

มีขอ้มูลและความรู้ในการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไดแ้ก่ การเพาะปลูกตามความ

เหมาะสมของดินและการปรับปรุงบาํรุงดิน เพื่อใหเ้กษตรกรไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงสุด การลดตน้ทุนตลอดกระบวนการ

ผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขนัดา้นราคา การเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรดว้ยการแปรรูป การลดการพึ่งพากลไกราคาดว้ย

การทาํไร่นาสวนผสม ซ่ึงหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนจะตอ้งร่วมกนันาํองคค์วามรู้และเทคโนโลยสีมยัใหม่มา

ผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของพี่นอ้งเกษตรกร และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสินคา้หลกัในพื้นท่ี 

และเหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ี เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ท่ีเกษตรกรสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 



 

นางอจัฉรา บุญนิยม นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอาํเภอเหนือคลอง กล่าววา่ การ

ดาํเนินงานในวนัน้ี จดัข้ึนท่ีศูนยเ์ครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร(การเล้ียงแพะครบวงจร) ของนายเอก

สิทธ์ิ ศรีรักษ ์ม.1 ตาํบลเหนือคลอง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี เพือ่ถ่ายทอดความรู้และใหบ้ริการแก่เกษตรกรในชุมชน

ใหไ้ดรั้บความรู้เขา้ถึงปัจจยัการผลิต ลดความเส่ียงในการบริหารจดัการและสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกรชาวสวนปาลม์

นํ้ามนั โดยมีเป้าหมายเพื่อลดตน้ทุนการผลิตปาลม์นํ้ามนั การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพฒันาคุณภาพผลผลิต เพิ่มรายได้

ในสวนปาลม์นํ้ามนั ตลอดจนถึงการเล้ียงแพะครบวงจรซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรจงัหวดักระบ่ี และเนน้ให้เกษตรกร

ไดน้าํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมายดึถือปฏิบติัและขยายผล ซ่ึงจะทาํใหพ้ีน่อ้งเกษตรกรมีความเขม้แขง็และพึ่งพา

ตนเองไดใ้นระยะยาวต่อไป โดยกิจกรรมภายในงาน ไดจ้ดัใหมี้สถานีเรียนรู้ต่าง ๆ จาํนวน 5 สถานี ประกอบดว้ย 

สถานีท่ี 1 การจดัการสวนปาลม์นํ้ามนัใหไ้ดผ้ลผลิตสูง 

สถานีท่ี 2 การจดัการดินและปุ๋ยเพื่อลดตน้ทุน 

สถานีท่ี 3 โรคและศตัรูของปาลม์นํ้ามนั 

สถานีท่ี 4 การจดัทาํบญัชีตน้ทุนอาชีพ 

สถานีท่ี 5 การเล้ียงแพะครบวงจร 

นอกจากน้ี จะมีการนาํเสนอองคค์วามรู้ และบริการการเกษตรอ่ืน ๆ ใหแ้ก่เกษตรกรจากหน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กระทรวงพลงังาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ และบริษทัโคบูตา้ สาํหรับการจดังานในคร้ังน้ี มีเกษตรกรในพื้นท่ีอาํเภอ

เหนือคลอง และพื้นท่ีใกลเ้คียงมาร่วมงานประมาณ 170 คน 

  



 

 
กระบ่ี-เกษตรอาํเภอเหนือคลอง จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมตน้ฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 

 

 

วนัน้ี 5 มีนาคม 2563 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี เป็นประธานเปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดู

การผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนยเ์ครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของนายเอกสิทธ์ิ ศรีรักษ ์ม.1 ตาํบลเหนือ

คลอง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี โดยมีนางอจัฉรา บุญนิยม นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการรักษาราชการแทน

เกษตรอาํเภอเหนือคลอง กล่าวรายงาน 

 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ การจดังานในคร้ังน้ี เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กษตรกรเกิดความตระหนกั

ในการทาํการเกษตร ซ่ึงตอ้งมีการใชเ้ทคโนโลยแีละขอ้มูลในการผลิตทางการเกษตร นาํไปสู่การลดตน้ทุนการผลิต การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต พฒันาคุณภาพผลผลิต และเช่ือมโยงสู่การตลาด ช่วยแกไ้ขปัญหาใหก้บัชุมชน สร้างความรู้ความเขา้ใจ

กบัเกษตรกรในพื้นท่ีใหไ้ดเ้รียนรู้จากผูร่้วมอาชีพเดียวกนัท่ีประสบผลสาํเร็จ 

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงมีเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายควรพิจารณาวา่เกษตรกรตอ้งมีความรู้

อะไรบา้ง เช่น สถานการณ์ฤดูแลง้ ควรมีองคค์วามรู้เร่ืองการบริหารจดัการนํ้าและการวางแผนการผลิต เพือ่รองรับการ



เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ อีกทั้งการแข่งขนัดา้นราคาสินคา้เกษตรท่ีรุนแรง รวมถึงกลไกการคา้ท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ มีการ

ตรวจสอบคุณภาพสินคา้เกษตร ตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทางท่ีผูบ้ริโภค พี่นอ้งเกษตรกรจึงจาํเป็นตอ้ง

มีขอ้มูลและความรู้ในการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไดแ้ก่ การเพาะปลูกตามความ

เหมาะสมของดินและการปรับปรุงบาํรุงดิน เพื่อใหเ้กษตรกรไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงสุด การลดตน้ทุนตลอดกระบวนการ

ผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขนัดา้นราคา การเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรดว้ยการแปรรูป การลดการพึ่งพากลไกราคาดว้ย

การทาํไร่นาสวนผสม ซ่ึงหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนจะตอ้งร่วมกนันาํองคค์วามรู้และเทคโนโลยสีมยัใหม่มา

ผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของพี่นอ้งเกษตรกร และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสินคา้หลกัในพื้นท่ี 

และเหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ี เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ท่ีเกษตรกรสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

 

นางอจัฉรา บุญนิยม นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอาํเภอเหนือคลอง กล่าววา่ การ

ดาํเนินงานในวนัน้ี จดัข้ึนท่ีศูนยเ์ครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร(การเล้ียงแพะครบวงจร) ของนายเอก

สิทธ์ิ ศรีรักษ ์ม.1 ตาํบลเหนือคลอง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี เพือ่ถ่ายทอดความรู้และใหบ้ริการแก่เกษตรกรในชุมชน

ใหไ้ดรั้บความรู้เขา้ถึงปัจจยัการผลิต ลดความเส่ียงในการบริหารจดัการและสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกรชาวสวนปาลม์

นํ้ามนั โดยมีเป้าหมายเพื่อลดตน้ทุนการผลิตปาลม์นํ้ามนั การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพฒันาคุณภาพผลผลิต เพิ่มรายได้

ในสวนปาลม์นํ้ามนั ตลอดจนถึงการเล้ียงแพะครบวงจรซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรจงัหวดักระบ่ี และเนน้ให้เกษตรกร

ไดน้าํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมายดึถือปฏิบติัและขยายผล ซ่ึงจะทาํใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรมีความเขม้แขง็และพึ่งพา

ตนเองไดใ้นระยะยาวต่อไป โดยกิจกรรมภายในงาน ไดจ้ดัใหมี้สถานีเรียนรู้ต่าง ๆ จาํนวน 5 สถานี ประกอบดว้ย 

สถานีท่ี 1 การจดัการสวนปาลม์นํ้ามนัใหไ้ดผ้ลผลิตสูง 

สถานีท่ี 2 การจดัการดินและปุ๋ยเพื่อลดตน้ทุน 

สถานีท่ี 3 โรคและศตัรูของปาลม์นํ้ามนั 

สถานีท่ี 4 การจดัทาํบญัชีตน้ทุนอาชีพ 

สถานีท่ี 5 การเล้ียงแพะครบวงจร 

นอกจากน้ี จะมีการนาํเสนอองคค์วามรู้ และบริการการเกษตรอ่ืน ๆ ใหแ้ก่เกษตรกรจากหน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กระทรวงพลงังาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ และบริษทัโคบูตา้ สาํหรับการจดังานในคร้ังน้ี มีเกษตรกรในพื้นท่ีอาํเภอ

เหนือคลอง และพื้นท่ีใกลเ้คียงมาร่วมงานประมาณ 170 คน 

  



 

เกษตรอาํเภอเหนือคลอง จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนยเ์ครือข่ายการเล้ียงแพะครบ

วงจร 

 

วนัน้ี 5 มีนาคม 2563 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี เป็นประธานเปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดู

การผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนยเ์ครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของนายเอกสิทธ์ิ ศรีรักษ ์ม.1 ตาํบลเหนือ

คลอง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี โดยมีนางอจัฉรา บุญนิยม นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการรักษาราชการแทน

เกษตรอาํเภอเหนือคลอง กล่าวรายงาน 

 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ การจดังานในคร้ังน้ี เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กษตรกรเกิดความตระหนกั

ในการทาํการเกษตร ซ่ึงตอ้งมีการใชเ้ทคโนโลยแีละขอ้มูลในการผลิตทางการเกษตร นาํไปสู่การลดตน้ทุนการผลิต การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต พฒันาคุณภาพผลผลิต และเช่ือมโยงสู่การตลาด ช่วยแกไ้ขปัญหาใหก้บัชุมชน สร้างความรู้ความเขา้ใจ

กบัเกษตรกรในพื้นท่ีใหไ้ดเ้รียนรู้จากผูร่้วมอาชีพเดียวกนัท่ีประสบผลสาํเร็จ 



ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงมีเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายควรพิจารณาวา่เกษตรกรตอ้งมีความรู้

อะไรบา้ง เช่น สถานการณ์ฤดูแลง้ ควรมีองคค์วามรู้เร่ืองการบริหารจดัการนํ้าและการวางแผนการผลิต เพือ่รองรับการ

เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ อีกทั้งการแข่งขนัดา้นราคาสินคา้เกษตรท่ีรุนแรง รวมถึงกลไกการคา้ท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ มีการ

ตรวจสอบคุณภาพสินคา้เกษตร ตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทางท่ีผูบ้ริโภค พี่นอ้งเกษตรกรจึงจาํเป็นตอ้ง

มีขอ้มูลและความรู้ในการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไดแ้ก่ การเพาะปลูกตามความ

เหมาะสมของดินและการปรับปรุงบาํรุงดิน เพื่อใหเ้กษตรกรไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงสุด การลดตน้ทุนตลอดกระบวนการ

ผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขนัดา้นราคา การเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรดว้ยการแปรรูป การลดการพึ่งพากลไกราคาดว้ย

การทาํไร่นาสวนผสม ซ่ึงหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนจะตอ้งร่วมกนันาํองคค์วามรู้และเทคโนโลยสีมยัใหม่มา

ผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของพี่นอ้งเกษตรกร และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสินคา้หลกัในพื้นท่ี 

และเหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ี เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ท่ีเกษตรกรสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

 

นางอจัฉรา บุญนิยม นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอาํเภอเหนือคลอง กล่าววา่ การ

ดาํเนินงานในวนัน้ี จดัข้ึนท่ีศูนยเ์ครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร(การเล้ียงแพะครบวงจร) ของนายเอก

สิทธ์ิ ศรีรักษ ์ม.1 ตาํบลเหนือคลอง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี เพือ่ถ่ายทอดความรู้และใหบ้ริการแก่เกษตรกรในชุมชน

ใหไ้ดรั้บความรู้เขา้ถึงปัจจยัการผลิต ลดความเส่ียงในการบริหารจดัการและสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกรชาวสวนปาลม์

นํ้ามนั โดยมีเป้าหมายเพื่อลดตน้ทุนการผลิตปาลม์นํ้ามนั การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพฒันาคุณภาพผลผลิต เพิ่มรายได้

ในสวนปาลม์นํ้ามนั ตลอดจนถึงการเล้ียงแพะครบวงจรซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรจงัหวดักระบ่ี และเนน้ให้เกษตรกร

ไดน้าํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมายดึถือปฏิบติัและขยายผล ซ่ึงจะทาํใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรมีความเขม้แขง็และพึ่งพา

ตนเองไดใ้นระยะยาวต่อไป โดยกิจกรรมภายในงาน ไดจ้ดัใหมี้สถานีเรียนรู้ต่าง ๆ จาํนวน 5 สถานี ประกอบดว้ย 

สถานีท่ี 1 การจดัการสวนปาลม์นํ้ามนัใหไ้ดผ้ลผลิตสูง 

สถานีท่ี 2 การจดัการดินและปุ๋ยเพื่อลดตน้ทุน 

สถานีท่ี 3 โรคและศตัรูของปาลม์นํ้ามนั 

สถานีท่ี 4 การจดัทาํบญัชีตน้ทุนอาชีพ 

สถานีท่ี 5 การเล้ียงแพะครบวงจร 

นอกจากน้ี จะมีการนาํเสนอองคค์วามรู้ และบริการการเกษตรอ่ืน ๆ ใหแ้ก่เกษตรกรจากหน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กระทรวงพลงังาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ และบริษทัโคบูตา้ สาํหรับการจดังานในคร้ังน้ี มีเกษตรกรในพื้นท่ีอาํเภอ

เหนือคลอง และพื้นท่ีใกลเ้คียงมาร่วมงานประมาณ 170 คน 

 

 

 

 

 



 

 

ซีพเีอน็ ชวนช่วยเกษตรกรไทยช้อปดอกกล้วยไม้ 1 ล้านช่อ 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) หรือ ซีพีเอน็ ร่วมกบั จงัหวดันครปฐม สาํนกังานพานิชยจ์งัหวดันครปฐม 

สาํนกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กลว้ยไมจ้งัหวดันครปฐม สมาคมเกษตรกรผูป้ระกอบการสวน

กลว้ยไมไ้ทย และสหกรณ์ผูป้ระกอบการกลว้ยไม ้จาํกดั จดักิจกรรม โครงการกระจายดอกกลว้ยไม ้1 ลา้นช่อ เพื่อเกษตรกร

ไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มปริมาณการใชด้อกกลว้ยไมป้ระเภทช่อภายในประเทศไทย โดยเฉพาะกลว้ยไมส้กุลหวาย 

และนาํผลผลิตกลว้ยไมท้าํเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น ช่อดอกกลว้ยไม ้พวงมาลยัจากดอกกลว้ยไม ้รูปกลว้ยไมก้ระถาง ประดบั

อ่ืนๆ และผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภยัจากสารเคมี จดัจาํหน่ายในราคาพิเศษ พร้อมร่วมสัมผสัปฏิมากรรมนกยงูท่ีทาํจาก

ดอกกลว้ยไม ้เพือ่เป็นจุดถ่ายรูปท่ีสวยงามอีกดว้ย โดยเร่ิมระหวา่งเดือนมีนาคม- เมษายน 2563 

ขอเชิญร่วมสัมผสัความสวยงามของหมู่มวลดอกกลว้ยไมใ้นงาน โครงการกระจายดอกกลว้ยไม ้1 ลา้นช่อ เพื่อ

เกษตรกรไทย ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา วนัท่ี 3-20 มี.ค 63 และ 10-19 เม.ย 63, ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสต์

เกต วนัท่ี 12–18 มี.ค 63 และ 10-19 เม.ย 63, ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกลา้ วนัท่ี 24-30 มี.ค 63 และ 9-15 เม.ย 63 

 

 

 

 

 

 



นอกจากน้ียงัมีสินคา้เกษตรอ่ืนๆอีกกวา่ 30 กลุ่มทั้งผลผลิตสดและแปรรูปเช่น ทุเรียน แคนตาลูป มะม่วง ทุเรียนป่า

ละอู มะพร้าวแปรรูป กาแฟ ผลิตภณัฑจ์ากพริกไทย หตัถกรรม ขา้ว ส้มโอบรรจุ ผลิตภณัฑจ์ากถัว่ลิสง มะม่วงกวน ฝร่ัง อะโว

กาโด ส้มเขียวหวาน กลว้ยไข่ กลว้ยไมฯ้ลฯ ซ่ึงในปี 2562 มีผลผลิตการเกษตรบน THAILANDPOSTMART.COM กวา่ 28 

รายการ คิดเป็นมูลค่ากวา่ 25 ลา้นบาท 
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