
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที ่ 3 เมษายน 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
รับมมอืโควดิ 19 1 เกษตรฯคมุเขม้มาตรการป้องกนัและรับมอื โควดิ-19 เน้นความ

ปลอดภยับุคลากรและสถานท่ี ให้บริการผา่นระบบออนไลน์  
นสพ.คมชดัลึก 

เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล 2 เตือนเพล้ียกระโดดสีน ้ าตาลระบาดในนาขา้วชว่งแลง้ นสพ. แนวหน้า 
3 เตือนเพล้ียกระโดดสีน ้ าตาลระบาดในนาขา้วชว่งแลง้ แนวหน้าออนไลน์ 
4 เตือนเพล้ียกระโดดสีน ้ าตาลระบาดในนาขา้วชว่งแลง้ ไทยแลนด์พลสั 
5 ระวงัเพล้ียแป้งทุเรียนระยะใกล ้ เกบ็เกีย่วชว่งฤดูแล ้ ง  เกษตรสาระดีดอทคอม 
6 เตือนชาวสวนไมผ้ลระวงัภยั!! เพล้ียแป้งทุเรียนระบาดระยะใกล ้ เกบ็

เกีย่วชว่งฤดูแลง้ 
สยามรัฐออนไลน์ 

มะมว่ง 7 มะมว่งทะลกั วอนซ้ือเป็นของขวญัฝ่าวกิฤติโควดิ คมชดัลึก 
8 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญชวนสว่นราชการและประชาชน

ชว่ยอุดหนุนมะมว่งคณุภาพดีเป็นของขวญัของฝาก หวงั 
ชว่ยลดผลกระทบและชว่ยเหลือเกษตรกรฝ่าวกิฤติ COVID-19 

เทคโนโลยีชาวบา้น 

9 กรมสง่เสริมการเกษตร สง่ตอ่ก  าลงัใจ มอบมะมมว่งแกบุ่คลากรทาง
การแพทย์ 

เกษตรกา้วไกล 

Do it From Home 10 กรมสง่เสริมการเกษตร ผุด โปรเจค Do it From Home รวมองค์
ความรู้ทางการเกษตร ทา ตามได ้ งา่ยๆ เพียงสแกน QR code 

เทคโนโลยีชาวบา้น 

FARMBOOK 11 เชิญเกษตรกรลงทะเบียนผา่นแอป FARMBOOK พร้อมขยายเวลา
ชดเชยรายไดช้าวสวนปาล์ม 

กมิหยงนิวส์ 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
Do it From Home 12 เกษตรยะลา เรง่เดินหน้าโครงการ “อยูบา้น ปลูกผกัโตไว ตา้นภยัโค

วดิ-19” 
ส านักขา่วไทย กรม
ประชาสัมพนัธ์ 

ล้ินจ่ี 13 นครพนม จบัมอืบริษทัไปรษณีย์ไทย สร้างชอ ่งทางตลาดชว ่ยเกษตร
กรผูป้ลูกล้ินจ่ี 

NBT 

14 รอบทิศถ่ินไทย ชว่ยชาวสวนล้ินจ่ีขนสง่ผลผลิตทางไปรษณีย์ NBT 
15 โควดิ-19หลบไป...ส่ังซ้ือล้ินจ่ีรสแซบ่!นครพนม หนุม่ไปรษณีย์สง่ถึง

กะไดบา้น 
MGR 

มะพร้าว 16 สินคา้เกษตร ทางรอดประเทศชว่งวกิฤตโควดิ ผูส้ง่ออกมะพร้าว
น ้ าหอมไปจีน 

ผูจ้ดัการรายวนั  



 

 
เกษตรฯคมุเขม้มาตรการป้องกนัและรับมือ โควิด-19 เนน้ความปลอดภยับุคลากรและสถานที่ ใหบ้ริการผา่นระบบออนไลน์ 

 

2 มีนาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ ตามทีเ่กดิการระบาดของไวรสัโค
โรน่า 2019 กระทรวงเกษตรฯ ไดส้ัง่การให้ทกุหน่วยงานในสงักดั เฝ้าระวงัตดิตามสถานการณ์การ และด าเนินมาตรการในส่วนที่
เกีย่วขอ้ง โดยเน้นมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคฯ และมาตรการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน เกษตรกร และ
ผูป้ระกอบการให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั     
  ส าหรบัมาตรการป้องกนัในดา้นของด้านบุคลากร ให้มีการตรวจวดัอุณหภูมิ วางเจลลา้งมือ ประชาสมัพนัธ์สรา้งการรับรู ้ จัดท  า
แนวปฏบิตัขิองบคุลากร ออกประกาศมาตรการป้องกนั และจัดทีพ่กัให้บคุลากร ส่วนในดา้นด้านสถานที ่ ให้มีการฉดีฆา่เชือ้/ท  าความ
สะอาด พรอ้มจัดให้มีระยะห่างทางสงัคมของผูป้ฏิบตังิานและการปิดสถานที ่

ส าหรบัการให้บริการแก่ประชาชน เกษตรกรและผูป้ระกอบการทีเ่กีย่ วขอ้งกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการให้บริการ ลดข ั้นตอนการติดต่อราชการ และปลอดภยัจากเชือ้โควิด -19 จึงปรบัเปล่ียนมาให้บริการท ัง้การลด
ข ั้นตอนตา่ง ๆรวมถึงการเปิดให้มีการติดตอ่ผา่นผ่านระบบออนไลน์ในทุกส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้ง  สามารถตดิต่อไดด้ังน้ี 
 ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บริการรบัค  าร้องขอกูเ้งินกองทนุหมุนเวยีน/กองทนุสงเคราะห์เกษตรกร และให้
ค  าปรึกษาการขอกูเ้งินกองทนุฯ/กองทนุสงเคราะห์เกษตรกร ผา่นทาง โทรศพัท ์ E-Mail ระบบกองทนุสงเคราะห์เกษตรกร 
https://www.opsmoac.go.th และยืนเร่ืองดว้ยตนเอง 
  รวมท ัง้รบัเร่ืองรอ้งเรียนจากเกษตร/ประชาชน ผา่น 9 ชอ่งทาง ไดแ้ก ่หนังสือราชการ ส านักงานรฐัมนตรี โทรศพัท ์ โทรสาร E-
Mail เวบ็ไซตข์องส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี (web portal) ระบบรบัเร่ืองรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ call 
center 1170 และเดินทางมารอ้งเรียนด้วยตนเอง 
  กรมพฒันาทีดิ่น การแจกจ่ายสารเร่ง พด. ปรบัเปล่ียนวธีิการแจกจ่ายจากเดิมตอ้งให้เกษตรกรยื่นแสดงความตอ้งการตอ่
เจ้าหน้าที ่ณ บริเวณจุดแจกจ่าย ปรบัเปล่ียนให้เกษตรกรยื่นความตอ้งการต่อเจ้าหน้าที่บริเ วณจุดคดักรอง เมื่อเจ้าหน้าทีไ่ดร้บัใบแสดง
ความตอ้งการ เจ้าหน้าทีจ่ะน าสารเร่งมอบให้เกษตรกร ณ จุดคดักรอง เพื่อป้องกนัการแพร่เชือ้ 



  กรมวชิาการเกษตร อ านวยความสะดวกแกผู่ร้ับบริการ น าเขา้และส่งออกสินคา้พืชและปัจจัยการผลิต งานบริการขึ้นทะเบยีน
และออกใบรบัรองงานบริการต่าง ๆ ของกรมวชิาการเกษตร ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โดยก  าหนดแผนการ
ด าเนินงานตา่ง ๆ และลดข ั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
  โดยให้ประชาชนทีม่าขอรับบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารค  าขอต่าง ๆ  และกรอกแบบฟอร์มส่งทางระบบ
ออนไลน์  หรือยื่นค  าขอผา่นทางอีเมล  หรือโทรสาร โดยจัดท  าเป็นอินโฟแสดงข ั้นตอนการปฏบิตังิานเผยแพร่ขอ้มูลการให้บริการผ่าน
ทางเวบ็ไซตก์รม เวบ็ไซตห์น่วยงาน http://www.doa .go.th/th/?p=18593 และข่าวเผยแพร่ทางส่ือมวลชน 
  กรมส่งเสริมการเกษตร ปรบัปรุงทะเบยีนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคช ัน่ farmbook (ส าหรบัเกษตรกรทีเ่คยขึ้นทะเบยีนเกษตรกรไว ้
กบักรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว) และรบัฝากรา้นขายสินคา้เ กษตร ผา่นชอ่งทางออนไลน์  
  กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร ขอรบับริการฝนหลวง เพื่อชว่ยเหลือพื้นทีป่ระสบปัญหาภยัแลง้ ผา่นทางชอ่งทางออนไลน์ 
Facebook , Website line Instagram Twitter หรือ โทรศพัท/์โทรสาร ของกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ พฒันา Mobile Application “ระบบบริการขอ้มูลสหกรณ์ Coop Care” เพื่อสนับสนุนขอ้มูลดา้น
การเกษตร/การสหกรณ์ แกส่มาชกิและประชาชนท ัว่ไป 
  องคก์ารสะพานปลา ให้บริการขนถ่ายสินคา้สัตวน์ ้ าโดยมีมาตรการเขม้งวดในเร่ืองสุขอนามยั และมีประกาศมาตรการป้องกนั
การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมท ัง้ให้ผูป้ระกอบการปฏบิตัิตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครดั 
  
องคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร จัดพื้นทีจ่ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้แกเ่กษตรกร โดยต ัง้จุดคดักรอง ตรวจวดัอุณหภูมิท ัง้ผูค้า้และ
ผูบ้ริโภค ร่วมถึงเพิ่มชอ่งทางการจ าหน่ายสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ 
  กรมประมง เร่ืองใบอนุญาต ใบอนุมตั ิ ปรบัรูปแบบการให้บริการ โดยการใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ รวมท ัง้
ออกประกาศยืดเวลา ขยายเวลา หนังสืออนุญาต ใบอนุญาต การรบั การจดทะเบยีน ทีก่  าลงัหมดอายุในช่วงน้ีออกไปจนกว่าจะประกาศ
ยุตกิารบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ 
  กรมปศุสตัว ์ เร่ืองใบอนุญาต ใบอนุมตั ิปรบัรูปแบบการให้บริการ โดยการใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ และมี
การฉดีพ่นยาฆา่เชือ้ที ่ สถานีขนส่ง สนามชนโค และสนามชนไก ่ จ านวน 128 แห่ง 
  ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ บริการเกีย่วกบัการออกใบอนุญาต การตรวจรบัรองมาตรฐานความ
ปลอดภยัอาหาร การให้บริการการขึ้นทะเบยีนห้องปฏบิตักิารทดสอบสินคา้เกษตรและอาหาร ผา่น https://www.acfs.go.th และ line 
  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เพิ่มชอ่งทางการขอค  าแนะน าหรือขอ้มูลข่าวสารทีเ่กีย่ วกบักรมฯ ผา่นศูนย์บริการประชาชน (Call 
center) โทร 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889 E-mail : cad@cad.go.th รวมท ัง้การให้บริการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์เพิ่มเตมิในพื้นทีเ่ ส่ียง 
  ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปรบัแบบฟอร์มการโอนสิทธ์ิรับมรดกทีดิ่น เพื่อให้ เกษตรสามารถบนัทึกขอ้มูลผา่น
เวบ็ไซตข์อง ส.ป.ก. และบริการให้ค  าแนะน าผ่าน Call Center 1764 รวมท ัง้ให้บริการตามปกต ิ ณ ศูนย์บริการประชาชน ส.ป.ก. ทกุ
จังหวดั 
 กรมการขา้ว ตอบปัญหาเกีย่วกบัการเพาะปลูกขา้ว ผา่นชอ่งทาง Application Line หรือ โทรศพัท ์
  กรมชลประทาน ให้ขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางออนไลน์ และสายด่วน 1460 
  ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ให้บริการขอู้มลทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นเศรษฐกจิการเกษตร ผา่นชอ่งทาง ออนไลน์  Application และ 
Facebook 
  กรมหม่อนไหม บริการวชิาการให้ค  าแนะน าทางโทรศพัทแ์ละทาง Application Line 
  การยางแห่งประเทศไทย ให้บริการขอ้มูลข่าวสารแกเ่ กษตรกรชาวสวนยาง ผา่นชอ่งทาง Application line และ Facebook 
  องคก์ารส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย งานบริการสตัวแพทย์ผา่นทาง Video Call 

  

  







 

 

รายงานพเิศษ : เตือนเพลี้ยกระโดดสีน ้าตาลระบาดใน

นาข้าวช่วงแล้ง 
นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยูรรองอธิบดีกรม

สง่เสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์ติดตามและ
แกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 กรมสง่เสริม
การเกษตรเผยวา่ ในชว่งอากาศร้อนและแห้งแลง้น้ีเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในเขตภาคกลางและภาคเหนือ ซ่ึงขา้วสว่นใหญจ่ะอยู ่
ในระยะตั้งทอ้งถึงออกรวง ขอให้ระมดัระวงัการระบาดท าลายของเพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล (Brown Plant hopper) โดยรูปรา่ง
ลกัษณะตวัเต็มวยัจะมลี าตวัสีน ้ าตาลถึงสีน ้ าตาลปนด า มชีนิดปีกยาว (บินได)้ และชนิดปีกส้ัน (บินไมไ่ด)้ สามารถเคล่ือนยา้ย
และอพยพไปในระยะทางใกลแ้ละไกล โดยอาศยักระแสลม ตวัเต็มวยัเพศเมยีจะวางไขเ่ป็นกลุม่ สว่นใหญว่างไขท่ี่กาบใบขา้ว 
บริเวณท่ีวางไขจ่ะมรีอยช  ้าเป็นสีน ้ าตาล ไขม่ลีกัษณะรูปกระสวยโคง้คลา้ยกล้วยหอมมสีีขาวขุน่ ระยะตวัออ่น 16-17 วนั ตวั
เต็มวยัเพศเมยีชนิดปีกยาวมขีนาด 4.0-4.5 มลิลิเมตร วางไขป่ระมาณ 100 ฟอง เพศผูม้ขีนาด 3.5-4.0 มลิลิเมตร เพศเมยีชนิดปีก
ส้ันวางไขป่ระมาณ 300 ฟอง ตวัเต็มวยัมชีีวติประมาณ 2 สัปดาห์ ในหน่ึงฤดูปลูกขา้ว เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาลสามารถเพิ่ม
ปริมาณได ้ 2-3 รุน่ 
 ลกัษณะการท าลายทั้งตวัออ่นและตัวเต็มวยัท าลายขา้ว โดยการดูดกนิน ้ าเล้ียงบริเวณโคนตน้ขา้วระดับเหนือผิวน ้ า ท า
ให้ตน้ขา้วมอีาการใบเหลืองแห้งคลา้ยถูกน ้ าร้อนลวก แห้งตายเป็นหยอ่มๆ เรียก “อาการไหม ้ hopper burn” โดยทัว่ไปมกัพบ
ในระยะขา้วแตกกอถึงระยะออกรวง นาขา้วท่ีขาดน ้ าตวัออ่นจะลงมาอยูท่ี่บริเวณโคนกอขา้วหรือบนพื้นดินท่ีมคีวามชื้น 
นอกจากน้ี เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาลยงัเป็นแมลงพาหะน าเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคใบหงิกข้าว หรือท่ีเรียกวา่ โรคจู๋ โดยจะท าให้
ขา้วตน้เต้ียแคระแกรน ไมอ่อกรวง หรือมรีวงแตส้ั่น และยงัเป็นเป็นแมลงพาหะน าเชื้อไมโครพลาสมา สาเหตุของโรคเขียว
เต้ียดว้ย 
 กรมสง่เสริมการเกษตรขอแนะน าให้เกษตรกรผู้ปลูกขา้วปฏิบัติดงัน้ี  หมัน่ส ารวจแปลงปลูกอยา่งสม า่เสมอทุก
สัปดาห์ ในแหลง่ท่ีมกีารระบาดโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในระยะขา้วตั้งทอ้งขอให้ควบคุมระดบัน ้ าในนาให้พอดินเปียก หรือมนี ้ า
เร่ียผิวดินนาน 7-10 วนั แลว้ปลอ่ยน ้ าขงัท้ิงไวใ้ห้แห้งเองสลบักนัไปจะชว่ยลดการระบาดได ้ หากจ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมขีอ
แนะน าให้ใชไ้ทอะมโิทแซม ไดโนทีฟูเรน หรือไดทีโนฟูแรน อตัราตามค าแนะน าในฉลากสารเคม ี ส าหรับในฤดูปลูกถดัไป
แนะน าให้ใชพ้นัธ์ุตา้นทาน เชน่ สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 60ปทุมธานี 1 พิษณโุลก 2 ชยันาท 1 
ชยันาท 2 กข29 และ กข31 และไมค่วรปลูกพนัธ์ุเดียวติดตอ่กนัเกนิ 4 ฤดูปลูก ควรปลูกสลบักนัระหวา่งพนัธ์ุตา้นทานสูงกบั
พนัธ์ุทนทานหรือพนัธ์ุออ่นแอ ปานกลาง โดยพิจารณาอายุเกบ็เกีย่วให้ใกลเ้คียงกนั เพื่อลดความเสียหายเมือ่เกดิการระบาด
รุนแรง และไมค่วรหวา่นขา้วแนน่เกนิไป ให้ใชอ้ตัราประมาณ 15 กก./ไร ่ หรือปลูกแบบนาด า เพื่อให้ตน้ขา้วแข็งแรง และพน่
สารทัว่ถึงไมใ่สปุ๋่ยไนโตรเจนมากเกนิไป (ไมค่วรเกนิ 50 กก./ไร)่ เน่ืองจากท าให้ใบขา้วเขียว หนาแนน่ ตน้ขา้วมสีภาพอวบ
น ้ าซ่ึงเหมาะแกก่ารเขา้ดูดกนิและขยายพนัธ์ุของเพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล รวมทั้งเหมาะแกก่ารระบาดโรคพืชหลายชนิดอีกด้วย 
หากมขีอ้สงสัย ให้ติดตอ่สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดจ้ากเจา้หน้าท่ีต าบลและเกษตรอ าเภอใกลบ้า้นทา่น 



      

นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยูร รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์ติดตามและแกไ้ขปัญหาภยั
แลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 กรมสง่เสริมการเกษตร กลา่ววา่ ประเทศไทยเป็นแหลง่ปลูกทุเรียนท่ีมคีุณภาพดี เป็นท่ีตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคทั้งในและตา่งประเทศ แหลง่ปลูกทุเรียนท่ีส าคญัของไทยมหีลายภาคโดยเฉพาะอยา่งย่ิงภาคตะวนัออก เชน่ 
ระยอง จนัทบุรี และตราด และภาคใต ้ เชน่ ชมุพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ขณะน้ี
พบวา่อยูใ่นระยะพฒันาผล เร่ิมแกใ่กลเ้กบ็เกีย่ว ประกอบกบัในชว่งท่ีสภาพอากาศร้อนและแห้งแลง้ จึงขอให้เกษตรกรเฝ้า
ระวงัการระบาดท าลายของเพล้ียแป้งทุเรียน 
 โดยรูปรา่งของเพล้ียแป้งทุเรียนเพศเมยี (Planococcus minor (Maskell) และ Planococcus lilacinus (Copckerell) มี
ขนาดล าตวัยาวประมาณ 3.0 มลิลิเมตร มสีีเหลืองออ่นหรือชมพ ู ตวัอว้นส้ัน ผลสีขาวคลา้ยผงแป้งปกคลุมล าตัว วางไขเ่ป็น
กลุม่ ๆ ละ 100-200 ฟอง เพศเมยีตวัหน่ึงสามารถวางไขไ่ด ้ 600-800 ฟอง ภายในเวลา 14 วนัไขจ่ะฟักอยูใ่นถุงใตท้อ้ง ระยะไข ่
ประมาณ 6-10 วนั เพศเมยีเมือ่วางไขห่มดแลว้จะตายไป เพล้ียแป้งเพศเมยีลอกคราบ 3 คร้ัง และไมม่ปีีก สว่นเพศผูล้อกคราบ 
4 คร้ัง มปีีกและมขีนาดเล็กกวา่เพศเมยี เพล้ียแป้งสามารถขยายพนัธ์ุได ้ 2-3 รุน่ ใน 1 ปี 

ลกัษณะการท าลาย เพล้ียแป้งจะดูดกนิน ้ าเล้ียงจากบริเวณกิง่ ชอ่ดอก ผลออ่น ผลแก ่โดยมมีดด าเป็นตัวคาบพาไปยงั
สว่นตา่ง ๆ ของพืช นอกจากน้ีเพล้ียแป้งจะขบัน ้ าหวาน (honey dew) ออกมาเป็นสาเหตุให้ราด าท่ีมอียูใ่นธรรมชาติเขา้ท าลาย
ซ ้า หากพบเพล้ียแป้งเขา้ท าลายทุเรียนในระยะผลเล็กจะท าให้ผลแคระแกร็น ไมเ่จริญเติบโต แตถ่า้เป็นผลใหญท่ าให้คณุภาพ
ผลทุเรียนลดลงและไมเ่ป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค 
 กรมสง่เสริมการเกษตรขอแนะน าให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนป้องกนัก  าจดัเพล้ียแป้งทุเรียน โดยหมัน่ส ารวจแปลง
ปลูกอยา่งสม า่เสมอ หากพบเพล้ียแป้งระบาดเล็กน้อย เชน่ บนกิง่ ให้ตดัสว่นท่ีถูกท าลายท้ิงไป หากพบบนผลทุเรียนใน
ปริมาณน้อยอาจใชแ้ปลงปัด ใชน้ ้ าพน่ให้เพล้ียแป้งหลุด หรือใชน้ ้ าผสมไวท์ออยส์ อตัรา 20 มลิลิลิตรตอ่น ้ า 20 ลิตร ใชผ้า้ชบุ
สารคาร์บาริล อตัรา 10 กรัมตอ่น ้ า 20 ลิตร พนัไวต้ามกิง่สามารถป้องกนัไมใ่ห้มดคาบเพล้ียแป้งไปยงัสว่นตา่ง ๆ ของทุเรียน 
หรือใชส้ารฆา่แมลงฉีดพน่ไปยงัโคนตน้ ไดแ้ก ่ เมทิดาไทออน อตัรา 30 มลิลิลิตรตอ่น ้ า 20 ลิตร ฉีดพน่เฉพาะตน้ท่ีพบเพล้ีย
แป้งจะชว่ยป้องกนัมดและลดการเขา้ท าลายของเพล้ียแป้ง ส าหรับการใชศ้ตัรูธรรมชาติ เชน่ การปลอ่ยดว้งเตา่ หรือแมลงชา้ง
ปีกใส จะชว่ยกนิเพล้ียแป้งและชว่ยลดการท าลายของเพล้ียแป้งไดเ้ชน่กนั หากเกษตรกรทา่นใดมขีอ้สงสัย ติดตอ่สอบถาม
ขอ้มลูเพิ่มเติมไดท่ี้เจ้าหน้าท่ีเกษตรต าบลหรือเกษตรอ าเภอใกลบ้า้นทา่น  
 
  



 

ระวังเพลี้ยแป้งทเุรียนระยะใกล้เก็บเกี่ยวช่วงฤดูแล้ง 
  นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยูร รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร ในฐานะ
ประธานศูนย์ติดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 กรมสง่เสริม
การเกษตร กลา่ววา่ ประเทศไทยเป็นแหลง่ปลูกทุเรียนท่ีมคีณุภาพดี เป็นท่ีตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคทั้งในและตา่งประเทศ  
        แหลง่ปลูกทุเรียนท่ีส าคญัของไทยมหีลายภาคโดยเฉพาะอยา่งย่ิงภาค
ตะวนัออก เชน่ ระยอง จนัทบุรี และตราด และภาคใต ้ เชน่ ชมุพร ระนอง 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ขณะน้ีพบวา่อยูใ่นระยะ
พฒันาผล เร่ิมแกใ่กลเ้กบ็เกีย่ว ประกอบกบัในชว่งท่ีสภาพอากาศร้อนและแห้งแลง้ 
จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวงัการระบาดท าลายของเพล้ียแป้งทุเรียน   
          โดยรูปรา่งของเพล้ียแป้งทุเรียนเพศเมยี (Planococcus minor 
(Maskell) และ Planococcus lilacinus (Copckerell) มขีนาดล าตวัยาวประมาณ 3.0 
มลิลิเมตร มสีีเหลืองออ่นหรือชมพ ู ตวัอว้นส้ัน ผลสีขาวคลา้ยผงแป้งปกคลุมล าตัว 

วางไขเ่ป็นกลุม่ ๆ ละ 100-200 ฟอง เพศเมยีตวัหน่ึงสามารถวางไขไ่ด ้ 600-800 ฟอง ภายในเวลา 14 วนัไขจ่ะฟักอยูใ่นถุงใต้
ทอ้ง ระยะไขป่ระมาณ 6-10 วนั เพศเมยีเมือ่วางไขห่มดแลว้จะตายไป เพล้ียแป้งเพศเมยีลอกคราบ 3 คร้ัง และไมม่ปีีก สว่น
เพศผูล้อกคราบ 4 คร้ัง มปีีกและมขีนาดเล็กกวา่เพศเมยี เพล้ียแป้งสามารถขยายพนัธ์ุได ้ 2-3 รุน่ ใน 1 ปี  
            ลกัษณะการท าลาย เพล้ียแป้งจะดูดกนิน ้ าเล้ียงจากบริเวณกิง่ ชอ่ดอก ผลออ่น ผลแก ่โดยมมีดด าเป็นตวัคาบพาไปยงั
สว่นตา่ง ๆ ของพืช นอกจากน้ีเพล้ียแป้งจะขบัน ้ าหวาน (honey dew) ออกมาเป็นสาเหตุให้ราด าท่ีมอียูใ่นธรรมชาติเขา้ท าลาย
ซ ้า หากพบเพล้ียแป้งเขา้ท าลายทุเรียนในระยะผลเล็กจะท าให้ผลแคระแกร็น ไมเ่จริญเติบโต แตถ่า้เป็นผลใหญท่ าให้คณุภาพ
ผลทุเรียนลดลงและไมเ่ป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค  
           กรมสง่เสริมการเกษตรขอแนะน าให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนป้องกนัก  าจดัเพล้ียแป้งทุเรียน โดยหมัน่ส ารวจแปลง
ปลูกอยา่งสม า่เสมอ หากพบเพล้ียแป้งระบาดเล็กน้อย เชน่ บนกิง่ ให้ตดัสว่นท่ีถูกท าลายท้ิงไป หากพบบนผลทุเรียนใน
ปริมาณน้อยอาจใชแ้ปลงปัด ใชน้ ้ าพน่ให้เพล้ียแป้งหลุด หรือใชน้ ้ าผสมไวท์ออยส์ อตัรา 20 มลิลิลิตรตอ่น ้ า 20 ลิตร ใชผ้า้ชบุ
สารคาร์บาริล อตัรา 10 กรัมตอ่น ้ า 20 ลิตร พนัไวต้ามกิง่สามารถป้องกนัไมใ่ห้มดคาบเพล้ียแป้งไปยงัสว่นตา่งๆ ของทุเรียน 
หรือใชส้ารฆา่แมลงฉีดพน่ไปยงัโคนตน้ ไดแ้ก ่ เมทิดาไทออน อตัรา 30 มลิลิลิตรตอ่น ้ า 20 ลิตร ฉีดพน่เฉพาะตน้ท่ีพบเพล้ีย
แป้งจะชว่ยป้องกนัมดและลดการเขา้ท าลายของเพล้ียแป้ง ส าหรับการใชศ้ตัรูธรรมชาติ เชน่ การปลอ่ยดว้งเตา่ หรือแมลงชา้ง
ปีกใส จะชว่ยกนิเพล้ียแป้งและชว่ยลดการท าลายของเพล้ียแป้งไดเ้ชน่กนั หากเกษตรกรทา่นใดมขีอ้สงสัย ติดตอ่สอบถาม
ขอ้มลูเพิ่มเติมไดท่ี้เจ้าหน้าท่ีเกษตรต าบลหรือเกษตรอ าเภอใกลบ้า้นทา่น 
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เตือนชาวสวนไม้ผลระวังภัย!! เพลี้ยแป้งทเุรียนระบาดระยะใกล้เก็บเกี่ยวช่วงฤดูแล้ง 

เมือ่วนัท่ี 2 เม.ย. นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยูร รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์ติดตามและ
แกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร ปี 2563 กรมสง่เสริมการเกษตร กลา่ววา่ ประเทศไทยเป็นแหลง่ปลูกทุเรียนท่ีมคีุณภาพดี 
เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งในและตา่งประเทศ แหลง่ปลูกทุเรียนท่ีส าคญัของไทยมหีลายภาคโดยเฉพาะอยา่งย่ิงภาค
ตะวนัออก เชน่ ระยอง จนัทบุรี และตราด และภาคใต ้ เชน่ ชมุพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส ขณะน้ีพบวา่อยูใ่นระยะพฒันาผล เร่ิมแกใ่กลเ้กบ็เกีย่ว ประกอบกบัในชว่งท่ีสภาพอากาศร้อนและแห้งแลง้ จึงขอให้
เกษตรกรเฝ้าระวงัการระบาดท าลายของเพล้ียแป้งทุเรียน  
โดยรูปรา่งของเพล้ียแป้งทุเรียนเพศเมยี (Planococcus minor (Maskell) และ Planococcus lilacinus (Copckerell) มขีนาดล าตวั
ยาวประมาณ 3.0 มลิลิเมตร มสีีเหลืองออ่นหรือชมพ ู ตวัอว้นส้ัน ผลสีขาวคลา้ยผงแป้งปกคลุมล าตวั วางไขเ่ป็นกลุม่ๆ ละ 100-
200 ฟอง เพศเมยีตวัหน่ึงสามารถวางไขไ่ด ้ 600-800 ฟอง ภายในเวลา 14 วนัไขจ่ะฟักอยูใ่นถุงใตท้อ้ง ระยะไขป่ระมาณ 6-10 
วนั เพศเมยีเมือ่วางไขห่มดแลว้จะตายไป เพล้ียแป้งเพศเมยีลอกคราบ 3 คร้ัง และไมม่ปีีก สว่นเพศผูล้อกคราบ 4 คร้ัง มปีีกและ
มขีนาดเล็กกวา่เพศเมยี เพล้ียแป้งสามารถขยายพนัธ์ุได ้ 2-3 รุน่ ใน 1 ปี 
ลกัษณะการท าลาย เพล้ียแป้งจะดูดกนิน ้ าเล้ียงจากบริเวณกิง่ ชอ่ดอก ผลออ่น ผลแก ่โดยมมีดด าเป็นตัวคาบพาไปยงัส่วนตา่งๆ 
ของพืช นอกจากน้ีเพล้ียแป้งจะขบัน ้ าหวาน (honey dew) ออกมาเป็นสาเหตุให้ราด าท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติเข้าท าลายซ ้ า หากพบ
เพล้ียแป้งเขา้ท าลายทุเรียนในระยะผลเล็กจะท าให้ผลแคระแกร็น ไมเ่จริญเติบโต แตถ่า้เป็นผลใหญท่ าให้คณุภาพผลทุเรียน
ลดลงและไมเ่ป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 กรมสง่เสริมการเกษตรขอแนะน าให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนป้องกนัก  าจดัเพล้ียแป้งทุเรียน โดยหมัน่ส ารวจแปลง
ปลูกอยา่งสม า่เสมอ หากพบเพล้ียแป้งระบาดเล็กน้อย เชน่ บนกิง่ ให้ตดัสว่นท่ีถูกท าลายท้ิงไป หากพบบนผลทุเรียนใน
ปริมาณน้อยอาจใชแ้ปลงปัด ใชน้ ้ าพน่ให้เพล้ียแป้งหลุด หรือใชน้ ้ าผสมไวท์ออยส์ อตัรา 20 มลิลิลิตรตอ่น ้ า 20 ลิตร ใชผ้า้ชบุ
สารคาร์บาริล อตัรา 10 กรัมตอ่น ้ า 20 ลิตร พนัไวต้ามกิง่สามารถป้องกนัไมใ่ห้มดคาบเพล้ียแป้งไปยงัสว่นตา่งๆ ของทุเรียน 
หรือใชส้ารฆา่แมลงฉีดพน่ไปยงัโคนตน้ ไดแ้ก ่ เมทิดาไทออน อตัรา 30 มลิลิลิตรตอ่น ้ า 20 ลิตร ฉีดพน่เฉพาะตน้ท่ีพบเพล้ีย
แป้งจะชว่ยป้องกนัมดและลดการเขา้ท าลายของเพล้ียแป้ง ส าหรับการใชศ้ตัรูธรรมชาติ เชน่ การปลอ่ยดว้งเตา่ หรือแมลงชา้ง
ปีกใส จะชว่ยกนิเพล้ียแป้งและชว่ยลดการท าลายของเพล้ียแป้งไดเ้ชน่กนั หากเกษตรกรทา่นใดมขีอ้สงสัย ติดตอ่สอบถาม
ขอ้มลูเพิ่มเติมไดท่ี้เจ้าหน้าท่ีเกษตรต าบลหรือเกษตรอ าเภอใกลบ้า้นทา่น   



  

มะมว่งทะลกั วอนซ้ือเป็นของขวญัฝ่าวกิฤติโควดิ 

 
กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนสว่นราชการและประชาชนชว่ยอุดหนุนมะมว่งคณุภาพดีเป็นของขวญั ของฝาก หวงัชว่ยลด
ผลกระทบและชว่ยเหลือเกษตรกรฝ่าวิกฤติ COVID-19 
 2 เมษายน 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมสง่เสริมการเกษตร ไดม้กีารรายงานสินคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควดิ-19   
 หน่ึงในสินคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักลา่ว ไดแ้ก ่มะมว่ง ท่ีผลิตเพื่อการสง่ออก โดยผูรั้บซ้ือมะมว่ง
เกรดคณุภาพเพื่อการสง่ออกหยุดรับซ้ือ เน่ืองจากไมส่ามารถสง่ออกได ้ โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น และยุโรป ซ่ึงปกติจะสง่
มะมว่งโดยการขนสง่ทางอากาศ แตม่กีารระงับการขนสง่ทางอากาศบางเท่ียวบิน ท าให้คา่ใชจ้า่ยในการสง่ออกเพิ่มข้ึนจากเดิม 
20 บาทตอ่กโิลกรัม เป็น 80 บาทตอ่กโิลกรัม 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชยั ศรีออ่น) จึงไดม้อบหมายให้กรมสง่เสริมการเกษตร
ประสานผูท่ี้เกีย่วขอ้งกบัการกระจายสินคา้ 2 – 3 แหง่ ในการชว่ยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั โดยบริษทัไปรษณีย์ไทย จ ากดั ยินดีลดคา่ขนสง่ขา้มจงัหวดั และไดเ้สนอโครงการ “ซ้ือมะมว่งฝากหมอ” เพื่อเป็นการ
ท า CSR ของกระทรวงเกษตรฯ 
 อีกทั้งยงัเป็นชอ่งทางในการกระจายสินคา้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนซ้ือมะมว่งคุณภาพสง่ออกสง่ให้โรงพยาบาล 
เพื่อให้แพทย์และพยาบาลเป็นขวญัก  าลงัใจ นอกจากน้ี ยงัให้เจา้หน้าท่ีของกรมสง่เสริมการเกษตรคัดเลือกสินคา้และแนะน า
เกษตรกรให้เปิดขายสินคา้ออนไลน์ พร้อมประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ และจดัท าโครงการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อสง่เสริมสินคา้มะมว่ง ภายใตแ้นวคิดให้สว่นราชการและประชาชนชว่ยกนัซ้ือมะมว่งคณุภาพดีไปเป็น
ของขวญัของฝาก เป็นตน้ 

นายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่วเพิ่มเติมวา่ จากขอ้มลูสถิติรายสินคา้ของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรลา่สุด ปี 2561 รายงานวา่ พื้นท่ีปลูกมะมว่งของประเทศไทยมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 1.97 ลา้นไร ่ผลผลิตรวม 3.12 ลา้น



ตนั ผลผลิตเฉล่ีย 1,583 กโิลกรัมตอ่ไร ่ ตน้ทุนการผลิต 5.42 บาท/กโิลกรัม ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเ้ฉล่ีย 29.75 บาท/กโิลกรัม 
ฤดูการผลิตมะมว่ง ปริมาณการสง่ออก 117,472 ตนั มลูคา่สง่ออก 4,385 ลา้นบาท  

ขอ้มลูการสง่ออกมะมว่งสดอบไอน ้ าไปญี่ ปุ่นและเกาหลีใต ้ ซ่ึงเป็นตลาดหลกัเกรดพรีเมีย่ม ปี 2562 มปีริมาณการ
สง่ออก 12,136.70 ตนั มลูคา่ 1,261.70 ลา้นบาท โดยในชว่งฤดูกาลผลิตมะมว่ง (เมษายน – มถุินายน) สง่ออกไดป้ริมาณ 6,327 
ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 52.13 มลูคา่ 613.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.63 โดยมโีรงอบไอน ้ าท่ีรองรับไดจ้ านวน 7 โรง 
 ส าหรับขอ้มลูสง่ออก ปี 2563 (มกราคม – กมุภาพนัธ์) สง่ออกไดป้ริมาณ 1,901.82 ตนั มลูคา่ 168.91 ลา้นบาท ซ่ึงเมือ่
เทียบกบัปี 2562 ในชว่งเวลาเดียวกนัพบวา่ เพิ่มข้ึนร้อยละ 32 (ปี 2562 ปริมาณ 1440.69 ตนั) และ 4.83 (ปี 2562 มลูคา่ 161.12 
ลา้นบาท) ตามล าดบั         
 นายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะมว่งไทย แจง้วา่ สถานการณ์มะมว่ง ปี 2563 เกดิปัญหาการสง่ออกเป็น
อยา่งมากโดยเฉพาะการเกดิวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ท าให้มกีารปิดดา่นมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เวยีดนาม 
ท่ีเป็นแหลง่รับซ้ือผลผลิตมะมว่งหลกั โดยเฉพาะเกรดรองไมส่ามารถด าเนินการซ้ือขายได้โดยปกติ 
 ประกอบกบัมะมว่งท่ีจะสง่ออกไปทางเกาหลีใต ้ และญี่ปุ่นท่ีเป็นเกรดคณุภาพดีกม็คีา่ระวางเคร่ืองบินสูงมาก ท าให้
ผูป้ระกอบการแบกรับตน้ทุนท่ีสูงการซ้ือขายมะมว่งเกิดการหดตวัเป็นอยา่งมาก ซ่ึงฤดูกาลผลิตมะมว่งในฤดูขณะน้ีกใ็กลเ้ขา้
มาถึงระหวา่งเดือนเมษายน – มถุินายน (3 เดือน) 

คาดวา่จะมมีะมว่งท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาดงักลา่ว ผลผลิตไมส่ามารถสง่ออกได ้ โดยมพีื้นท่ีผลิตมะมว่งท่ีเ ป็น
แหลง่ผลิตส าคญัของประเทศไทยท่ีจะประสบปัญหา จ านวน 12 จงัหวดั ไดแ้ก ่นครราชสีมา ชยัภูม ิขอนแกน่ กาฬสินธ์ุ 
อุดรธานี พิจิตร พิษณโุลก เพชรบูรณ์ สุโขทยั นา่น ล าพนู และเชียงใหม ่พื้นท่ีรวมทั้งส้ินประมาณ 300,000 ตนั ผลผลิตรวม 
360,000 ตนั 
 โดยมผีลผลิตในฤดูท่ีจะเกบ็เกีย่วในระหวา่งเดือนเมษายน – มถุินายน (3 เดือน) จ านวน 180,000 ตนั หรือคิดเป็นร้อย
ละ 50 และคาดวา่จะมผีลผลิตท่ีออกมามากในชว่งกลางเดือนเมษายน – กลางเดือนพฤษภาคม จ านวน 80,000 ตนั หรือคิดเป็น
ร้อยละ 44.44 ซ่ึงจ าเป็นตอ้งหาแนวทางในการให้ความชว่ยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะมว่งในชว่งวกิฤตการณ์ดงักลา่ว 
 โดยราคามะมว่งหน้าสวนขณะน้ีพบวา่ มะมว่งน ้ าดอกไมสี้ทองอยูท่ี่ 17 บาท/กโิลกรัม มะมว่งน ้ าดอกไมเ้บอร์ส่ี 12 
บาท/กโิลกรัม ฟ้าลัน่ 5 บาท/กโิลกรัม โชคอนันต์ 6 บาท/กโิลกรัม มหาชนก 12 บาท/กโิลกรัม และอาร์ทูอีทู 25 บาท/กโิลกรัม 
เป็นตน้ 

รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่ววา่ ส าหรับขอ้มลูของกรมสง่เสริมการเกษตรท่ีได้ด าเนินการตามระบบ
สง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ ตั้งแตปี่ 2559 – 2561 มมีะมว่งแปลงใหญใ่นพื้นท่ี 10 จงัหวดั ท่ีคาดวา่ผลผลิตจะลน้ตลาด
ไมส่ามารถสง่ออกไดใ้นชว่งระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มถุินายน 2563) แบง่เป็น  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่  

ชยัภูม ิจ านวน 2 แปลง คือ แปลงใหญม่ะมว่ง ม. 6 ต.นางแดด อ.หนองบวัแดง จ.ชยัภูม ิโทร.081-9184368 และแปลง
ใหญม่ะมว่ง ม.13 ต.หนองแวง อ.หนองบวัแดง จ.ชยัภูม ิโทร.087-9315730 

 ขอนแกน่ จ านวน 2 แปลง คือ แปลงใหญม่ะมว่ง ต.หนองแซง อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่ โทร.089-6234020 และแปลง
ใหญม่ะมว่ง ม.4 ต.วงัมว่ง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแกน่ โทร.082-3035470 

กาฬสินธ์ุ จ านวน 4 แปลง คือ แปลงใหญม่ะมว่ง ม.7 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ  โทร.094-2598282, แปลง
ใหญม่ะมว่ง ม.5 ต.หนองหิน อ.หนองกงุศรี จ.กาฬสินธ์ุ โทร.080-7662040, แปลงใหญม่ะมว่ง ม.9 ต.หนองหิน อ.หนองกงุศรี 
จ.กาฬสินธ์ุ โทร.096-1400193, แปลงใหญม่ะมว่ง ม.2 ต.หนองหิน อ.หนองกงุศรี จ.กาฬสินธ์ุ โทร.085-7462015 



 
อุดรธานี จ านวน 4 แปลง คือ แปลงใหญม่ะมว่ง ต.ทา่ล่ี อ.กมุภวาปี จ.อุดรธานี โทร.091-8683355, แปลงใหญม่ะมว่ง 

ม.10    ต.อูบมงุ อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี โทร.090-0283920, แปลงใหญม่ะมว่ง ม.2 ต.กดุหมากไฟ อ.หนองววัซอ จ.
อุดรธานี โทร.088-3089366, แปลงใหญม่ะมว่ง ม.6 ต.โสมเย่ีย อ.น ้ าโสม จ.อุดรธานี โทร.061-2037437 
ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่  

พิจิตร จ านวน 4 แปลง คือ แปลงใหญม่ะมว่ง ม.3 ต.ส านักขนุเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร โทร. 087-7852850, แปลงใหญ ่
มะมว่ง ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โทร.082-4037716, แปลงใหญม่ะมว่ง ต.หนองปลาไหล อ.วงัทรายพนู จ.พิจิตร 
โทร.081-0388426, แปลงใหญม่ะมว่ง ม.1 ต.วงัทบัไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โทร.086-2067205 พิษณโุลก จ านวน 5 แปลง 
คือ แปลงใหญม่ะมว่ง อ.เนินมะปราง จ.พิษณโุลก โทร.084-8138492, แปลงใหญม่ะมว่ง กลุม่มะมว่งคณุภาพวงัน ้ าบอ่ ต.ไทร
ยอ้ย อ.เนินมะปราง จ.พิษณโุลก โทร.081-6271745, 

แปลงใหญม่ะมว่ง บา้นเขาเขียว วงัโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณโุลก โทร.086-2039229, แปลงใหญม่ะมว่ง ม.9 ต.ชยั
นาม อ.วงัทอง จ.พิษณโุลก โทร.081-2052961, แปลงใหญม่ะมว่ง ม. 11 ต.หินลาด อ.วดัโบสถ์ จ.พิษณโุลก โทร.081-
8872818, เพชรบูรณ์ จ านวน 2 แปลง คือ แปลงใหญม่ะมว่ง ม.8 ต.บา้นโภชน์ อ.หนองไผ ่จ.เพชรบูรณ์ โทร.091-8382862, 
แปลงใหญม่ะมว่ง    ม.14 ต.วงัหิน อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทร.093-1432904 
 สุโขทยั จ านวน 3 แปลง คือ แปลงใหญม่ะมว่งน ้ าดอกไม ้ ต.สามเรือน อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทยั โทร.087-5271195, 
แปลงใหญม่ะมว่ง ม.1 ต.น ้ าขมุ อ.ศรีนคร จ.สุโขทยั โทร.086-2168407, แปลงใหญม่ะมว่ง ม.5 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.
สุโขทยั โทร.082-7742815, นา่น จ านวน 4 แปลง คือ แปลงใหญม่ะมว่ง ม.3 ต.เมอืงจงั อ.ภูเพียง จ.นา่น โทร.096-2295331, 

 แปลงใหญม่ะมว่ง ม.7 ต. ป่ากลาง อ.ปัว จ.นา่น โทร.080-1314725, แปลงใหญม่ะมว่ง ม. 3 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.
นา่น โทร.095-4526058, แปลงใหญม่ะมว่ง ม. 4 ต.น ้ าป้ัว อ.เวยีงสา จ.นา่น โทร.095-4508904 และเชียงใหม ่จ านวน 5 แปลง 
คือ แปลงใหญม่ะมว่ง ม.7 ต.หนองบวั อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ่โทร.089-5572824, 
 แปลงใหญม่ะมว่ง ม.19 ต.ดอยหลอ่ อ.ดอยหลอ่ จ.เชียงใหม ่โทร.083-3222414, แปลงใหญม่ะมว่ง ม.2 ต. ปิงโคง้ อ.
เชียงดาว จ.เชียงใหม ่โทร.086-1849733, แปลงใหญม่ะมว่ง ม.4 ต.ป่าไหน ่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่โทร.089-8504260 และแปลง
ใหญม่ะมว่ง ม.3 ต.บา้นแอน่ อ.ดอยเตา่ จ.เชียงใหม ่โทร.089-5593741 
 จึงขอเชิญชวนสว่นราชการและพี่น้องประชาชนชว่ยอุดหนุนมะมว่งคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP และรว่มฝ่าวกิฤติ 
COVID-19 ชว่ยเหลือเกษตรกรกลุม่ตา่ง ๆ ได ้โดยประสานงานและส่ังซ้ือผลผลิตมะมว่งในแหลง่ผลิตดงักลา่ว 
  



 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญชวนส่วนราชการและประชาชนช่วยอุดหนุนมะม่วงคุณภาพดีเป็นของขวัญของฝาก หวัง

ช่วยลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรฝ่าวิกฤติ COVID-19 

 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดยกรมสง่เสริมการเกษตร ไดม้กีารรายงานสินคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซ่ึงหน่ึงในสินคา้ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดงักลา่ว ไดแ้ก ่มะมว่ง ท่ีผลิตเพื่อการสง่ออก โดยผูรั้บซ้ือมะมว่งเกรดคุณภาพเพื่อการสง่ออกหยุด
รับซ้ือ เน่ืองจากไมส่ามารถสง่ออกได ้ โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น และยุโรป ซ่ึงปกติจะสง่มะมว่งโดยการขนสง่ทางอากาศ 
แตม่กีารระงับการขนสง่ทางอากาศบางเท่ียวบิน ท าให้คา่ใชจ้า่ยในการสง่ออกเพิ่มข้ึนจากเดิม 20 บาท ตอ่กโิลกรัม เป็น 80 
บาท ตอ่กโิลกรัม รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชยั ศรีออ่น) จึงไดม้อบหมายให้กรมสง่เสริม
การเกษตรประสานผูท่ี้เกีย่วข้องกบัการกระจายสินค้า 2-3 แหง่ ในการชว่ยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบท่ีเกดิจากสถานการณ์
ในปัจจุบนั โดยบริษทั ไปรษณีย์ไทย จ ากดั ยินดีลดคา่ขนสง่ขา้มจงัหวดั และไดเ้สนอโครงการ “ซ้ือมะมว่งฝากหมอ” เพื่อเป็น
การท า CSR ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งยงัเป็นชอ่งทางในการกระจายสินคา้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนซ้ือ
มะมว่งคณุภาพสง่ออกสง่ให้โรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์และพยาบาลเป็นขวญัก  าลงัใจ นอกจากน้ี ยงัให้เจา้หน้าท่ีของกรม
สง่เสริมการเกษตรคดัเลือกสินคา้และแนะน าเกษตรกรให้เปิดขายสินคา้ออนไลน์ พร้อมประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ผา่น



ชอ่งทางตา่งๆ และจดัท าโครงการประชาสัมพนัธ์เพื่อสง่เสริมสินคา้มะมว่ง ภายใตแ้นวคิดให้สว่นราชการและประชาชน
ชว่ยกนัซ้ือมะมว่งคณุภาพดีไปเป็นของขวญัของฝาก เป็นตน้ 

นายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่วเพิ่มเติมวา่ จากขอ้มลูสถิติรายสินคา้ของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรลา่สุด ปี 2561 รายงานวา่ พื้นท่ีปลูกมะมว่งของประเทศไทยมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 1.97 ลา้นไร ่ผลผลิตรวม 3.12 ลา้น
ตนั ผลผลิตเฉล่ีย 1,583 กโิลกรัม ตอ่ไร ่ตน้ทุนการผลิต 5.42 บาท ตอ่กโิลกรัม ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเ้ฉล่ีย 29.75 บาท ตอ่
กโิลกรัม ฤดูการผลิตมะมว่ง ปริมาณการสง่ออก 117,472 ตนั มลูคา่สง่ออก 4,385 ลา้นบาท และขอ้มลูการสง่ออกมะมว่งสด
อบไอน ้ าไปญี่ปุ่นและเกาหลีใต ้ ซ่ึงเป็นตลาดหลกัท่ีส าคญั ปี 2562 มปีริมาณการสง่ออก 12,136.70 ตนั มลูคา่ 1,261.70 ลา้น
บาท โดยในชว่งฤดูกาลผลิตมะมว่ง (เมษายน-มถุินายน) สง่ออกไดป้ริมาณ 6,327 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 52.13 มลูคา่ 613.58 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.63 โดยมโีรงอบไอน ้ าท่ีรองรับไดจ้ านวน 7 โรง ส าหรับขอ้มลูสง่ออก ปี 2563 (มกราคม-
กมุภาพนัธ์) สง่ออกไดป้ริมาณ 1,901.82 ตนั มลูคา่ 168.91 ลา้นบาท ซ่ึงเมือ่เทียบกบัปี 2562 ในชว่งเวลาเดียวกนัพบวา่ เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 32 (ปี 2562 ปริมาณ 1440.69 ตนั) และ 4.83 (ปี 2562 มลูคา่ 161.12 ลา้นบาท) ตามล าดบั 
ทั้งน้ี นายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะมว่งไทย แจง้วา่ สถานการณ์มะมว่ง ปี 2563 เกดิปัญหาการสง่ออกเป็นอยา่ง
มาก โดยเฉพาะการเกดิวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19 ท าให้มกีารปิดดา่นมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เวยีดนาม ท่ีเป็น
แหลง่รับซ้ือผลผลิตมะมว่งหลัก โดยเฉพาะเกรดรองไมส่ามารถด าเนินการซ้ือขายไดโ้ดยปกติ ประกอบกบัมะมว่งท่ีจะสง่ออก
ไปทางเกาหลีใตแ้ละญี่ปุ่นท่ีเป็นเกรดคณุภาพดีก็มคีา่ระวางเคร่ืองบินสูงมาก ท าให้ผูป้ระกอบการแบกรับตน้ทุนท่ีสูงการซ้ือ
ขายมะมว่งเกดิการหดตัวเป็นอยา่งมาก ซ่ึงฤดูกาลผลิตมะมว่งในฤดูขณะน้ีกใ็กลเ้ขา้มาถึงระหวา่งเดือนเมษายน -มถุินายน (3 
เดือน) คาดวา่จะมมีะมว่งท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาดงักลา่ว ผลผลิตไมส่ามารถสง่ออกได ้ โดยมพีื้นท่ีผลิตมะมว่งท่ีเป็น
แหลง่ผลิตส าคญัของประเทศไทยท่ีจะประสบปัญหา จ านวน 12 จงัหวดั ไดแ้ก ่นครราชสีมา ชยัภูม ิขอนแกน่ กาฬสินธ์ุ 
อุดรธานี พิจิตร พิษณโุลก เพชรบูรณ์ สุโขทยั นา่น ล าพนู และเชียงใหม ่พื้นท่ีรวมทั้งส้ินประมาณ 300,000 ตนั ผลผลิตรวม 
360,000 ตนั โดยมผีลผลิตในฤดูท่ีจะเกบ็เกี่ยวในระหวา่งเดือนเมษายน-มถุินายน (3 เดือน) จ านวน 180,000 ตนั หรือคิดเป็น
ร้อยละ 50 และคาดวา่จะมผีลผลิตท่ีออกมามากในชว่งกลางเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม จ านวน 80,000 ตนั หรือคิด
เป็นร้อยละ 44.44 ซ่ึงจ าเป็นตอ้งหาแนวทางในการให้ความชว่ยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะมว่งในชว่งวกิฤตการณ์ดงักลา่ว 
โดยราคามะมว่งหน้าสวนขณะน้ีพบวา่ มะมว่งน ้ าดอกไมสี้ทองอยูท่ี่ 17 บาท ตอ่กโิลกรัม มะมว่งน ้ าดอกไมเ้บอร์ส่ี 12 บาท ตอ่
โลกรัม ฟ้าลัน่ 5 บาท ตอ่กโิลกรัม โชคอนันต์ 6 บาท ตอ่กโิลกรัม มหาชนก 12 บาท ตอ่กโิลกรัม และอาร์ทูอีทู 25 บาท ตอ่
กโิลกรัม เป็นตน้ 

รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่ววา่ ส าหรับขอ้มลูของกรมสง่เสริมการเกษตรท่ีได้ด าเนินการตามระบบ
สง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ ตั้งแตปี่ 2559-2561 มมีะมว่งแปลงใหญใ่นพื้นท่ี 10 จงัหวดั ท่ีคาดวา่ผลผลิตจะลน้ตลาดไม ่
สามารถสง่ออกไดใ้นชว่งระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มถุินายน 2563) แบง่เป็น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 จงัหวดั 
ไดแ้ก ่ชยัภูม ิจ านวน 2 แปลง คือ แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 6 ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูม ิ โทร. (081) 
918-4368 และแปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 13 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูม ิโทร. (087) 931-
5730 ขอนแกน่ จ านวน 2 แปลง คือ แปลงใหญม่ะมว่ง ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแกน่  โทร. (089) 623-
4020 และแปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 4 ต าบลวงัมว่ง อ าเภอเปือยน้อย จงัหวดัขอนแกน่ โทร. (082) 303-5470 กาฬสินธ์ุ จ านวน 4 
แปลง คือ แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 7 ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธ์ุ  โทร. (094) 259-8282, แปลงใหญ ่
มะมว่ง หมูท่ี่ 5 ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ โทร. (080) 766-2040, แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 9 ต าบล
หนองหิน อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ โทร. (096) 140-0193, แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 2 ต าบลหนองหิน อ าเภอหนอง



กงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ โทร. (085) 746-2015 อุดรธานี จ านวน 4 แปลง คือ แปลงใหญม่ะมว่ง ต าบลทา่ล่ี อ าเภอกมุภวา
ปี จงัหวดัอุดรธานี โทร. (091) 868-3355, แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 10 ต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี โทร. 
(090) 028-3920, แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 2 ต าบลกดุหมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี โทร. (088) 308-9366, 
แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 6 ต าบลโสมเย่ีย อ าเภอน ้ าโสม จงัหวดัอุดรธานี โทร. (061) 203-7437 และภาคเหนือ 6 จงัหวดั 
ไดแ้ก ่พิจิตร จ านวน 4 แปลง คือ แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 3 ต าบลส านักขนุเณร อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจิตร โทร. (087) 785-
2850, แปลงใหญม่ะมว่ง ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก จงัหวดัพิจิตร โทร. (082) 403-7716, แปลงใหญม่ะมว่ง ต าบล
หนองปลาไหล อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร โทร. (081) 038-8426, แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 1 ต าบลวงัทบัไทร อ าเภอสาก
เหล็ก จงัหวดัพิจิตร โทร. (086) 206-7205 พิษณโุลก จ านวน 5 แปลง คือ แปลงใหญม่ะมว่ง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั
พิษณโุลก โทร. (084) 813-8492, แปลงใหญม่ะมว่ง กลุม่มะมว่งคณุภาพวงัน ้ าบอ่ ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั
พิษณโุลก โทร. (081) 627-1745, แปลงใหญม่ะมว่ง บา้นเขาเขียว วงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณโุลก โทร. (086) 
203-9229, แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 9 ต าบลชยันาม อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณโุลก โทร. (081) 205-2961, แปลงใหญม่ะมว่ง 
หมูท่ี่  11 ต าบลหินลาด อ าเภอวดัโบสถ์ จงัหวดัพิษณโุลก โทร. (081) 887-2818, เพชรบูรณ์ จ านวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ ่
มะมว่ง หมูท่ี่ 8 ต าบลบา้นโภชน์ อ าเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ โทร. (091) 838-2862, แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 14 ต าบล
วงัหิน อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ โทร. (093) 143-2904 สุโขทยั จ านวน 3 แปลง คือ แปลงใหญม่ะมว่งน ้ าดอกไม ้ ต าบล
สามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั โทร. (087) 527-1195, แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 1 ต าบลน ้ าขมุ อ าเภอศรีนคร จงัหวดั
สุโขทยั โทร. (086) 216-8407, แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 5 ต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั โทร. (082) 774-
2815, นา่น จ านวน 4 แปลง คือ แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 3 ต าบลเมอืงจงั อ าเภอภูเพียง จงัหวดันา่น โทร. (096) 229-5331, 
แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 7 ต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จงัหวดันา่น โทร. (080) 131-4725, แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่  3 ต าบลเชียง
ของ อ าเภอนาน้อย จงัหวดันา่น โทร. (095) 452-6058, แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่  4 ต าบลน ้ าป้ัว อ าเภอเวยีงสา จงัหวดันา่น 
โทร. (095) 450-8904 และ เชียงใหม ่จ านวน 5 แปลง คือ แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 7 ต าบลหนองบวั อ าเภอไชยปราการ 
จงัหวดัเชียงใหม ่โทร. (089) 557-2824, แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 19 ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชียงใหม ่โทร. 
(083) 322-2414, แปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 2 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม ่โทร. (086) 184-9733, แปลงใหญ ่
มะมว่ง หมูท่ี่ 4 ต าบลป่าไหน ่ อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม ่โทร. (089) 850-4260 และแปลงใหญม่ะมว่ง หมูท่ี่ 3 ต าบลบา้น
แอน่ อ าเภอดอยเตา่ จงัหวดัเชียงใหม ่โทร. (089) 559-3741 

จึงขอเชิญชวนสว่นราชการและพี่น้องประชาชนชว่ยอุดหนุนมะมว่งคุณภาพดีตามมาตรฐาน  GAP และรว่มฝ่า
วกิฤติ COVID-19 ชว่ยเหลือเกษตรกรกลุม่ตา่งๆ ได ้โดยประสานงานและส่ังซ้ือผลผลิตมะมว่งในแหลง่ผลิตดงักลา่ว 
  



 

กรมสง่เสริมการเกษตร สง่ตอ่ก  าลงัใจ มอบมะมว่ง แกบุ่คลากรทางการแพทย์ 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผูบ้ริหาร ระดมเงินจากเจา้หน้าท่ีกรมฯ รว่มกนัซ้ือ
มะมว่งคณุภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากการสง่ออกไมไ่ด ้ จากกลุม่เกษตรกรแปลงใหญ ่ โดยส่ังซ้ือจากกลุม่เกษตรกรแปลงใหญ ่
จ.พิจิตร และ จ.ชยัภูม ิ เป็นมะมว่งน ้ าดอกไมสี้ทอง และ มะมว่งฟ้าลัน่ เพื่อรว่มให้ก  าลงัใจแพทย์ พยาบาล และเจา้หน้าท่ีท่ีให้
การชว่ยเหลือประชาชน ไดแ้ก ่ร.พ.รามาธิบดี สถาบนับ าราศนราดู ร.พ.จุฬาลงกรณ์ และสถาบนัโรคทรวงอก ในสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควดิ-19 น้ี 

จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกทา่นรว่มกนั “ซ้ือสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรไทยอยูไ่ด ้ ประเทศไทยอยู ่

 

  



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ผุด โปรเจค Do it From Home รวมองค์ความรู้ทางการเกษตร ท าตามได้ ง่ายๆ เพยีงสแกน QR code 

 
ชว่งเวลาน้ี รัฐบาลขอความรว่มมือทุกทา่น อยูบ่า้น เพื่อลดการระบาดของโรคไวรัส Covid – 19 ซ่ึงรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชยั ศรีออ่น ไดส่ั้งการให้มมีาตรการท่ีดูแลบุคลากร รวมถึง การเฝ้าระวงัความเสียหาย
ท่ีอาจเกดิข้ึนกบัเกษตรกร และสง่ผลตอ่ผลผลิตของเกษตรกรได ้
 นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่ววา่ กรมสง่เสริมการเกษตร รับนโยบาย พลิกวกิฤต 
เป็น โอกาสให้ ภาคเกษตร เป็นทางรอดของทุกคน ระหวา่งท่ี ประชาชนทัว่ไป หยุดอยูบ่า้น หรือ Work from home ได้
รวบรวมองค์ความรู้ ทางการเกษตร งา่ยๆ ท่ีสามารถท าตามไดง้า่ย เปิดให้ สแกน QR code “Do it From home” ให้ ประชาชน 
เกษตรกร หรือ ผูท่ี้สนใจ ดา้นการเกษตร สามารถ เขา้มาศึกษา เรียนรู้ ได ้หลากหลาย รูปแบบ ผา่น ส่ือ Info Graphic , Motion 
Graphic , แผน่พบัความรู้ คลิปวดิิโอ หรือ E-book ตา่งๆ  เหมาะกบัทั้งคนท่ีท าการเกษตรอยูแ่ลว้ หรือ ประชาชนท่ียงัไมเ่คยท า
การเกษตรและคิดวา่เกษตรเป็นเร่ืองยาก สามารถลองเขา้ไป เลือก เมนูตา่งๆ และใชช้ว่งเวลา ท่ีหยุดอยูบ่า้น ให้คุม้คา่ท่ีสุด 
ส าหรับบา้นท่ีไมม่พีื้นท่ี แนะน าให้ท าผกัสวนครัว พืชอายุส้ัน ตา่งๆ เพราะ ใชน้ ้ าน้อย และการดูแลรักษางา่ย ซ่ึงผกัตา่งๆ 
เหลา่น้ี ไมต่อ้งท าทั้งแปลง สามารถเพาะลงถุง หรือ ภาชนะเหลือใชต้า่งๆ ได ้ซ่ึงเป็นผกัอายุส้ัน จะม ีเทคนิคการเพาะเห็ดฟาง
ในตระกร้า เทคนิคการเพาะตน้ออ่นผกับุง้ สามารถเลือกไดใ้นเมนู พืชใชน้ ้ าน้อย หรือหมวดคลิปวดิีโอ การเกบ็รักษาผกั หลงั
การเกบ็เกีย่ว ให้เขา้ไปศึกษาอีกดว้ย ถา้พอมท่ีีรอบๆ บา้น แนะน า ผลไมต้า่งๆ ซ่ึงสามารถเกบ็ทานไดต้ลอดทั้งปี เชน่ มะยม 
กลว้ย มะมว่ง 



เชิญเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอป FARMBOOK พร้อมขยายเวลาชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม 

ส านักสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ขยายเวลาข้ึนทะเบียนเกษตรกรชดเชยรายไดช้าวสวนปาล์ม 

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ให้ขอ้มลู วา่กรมสง่เสริม
การเกษตรไดข้อขยายเวลาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ ามนัสามารถแจง้ข้ึนทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 
ให้เป็นปัจจุบนัไดจ้นถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 น้ี ทั้งน้ี กรมสง่เสริมการเกษตรก  าหนดสง่ข้อมลูให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดท่ี 6 - 8 ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป เพื่อรับสิทธิเขา้รว่มโครงการประกนัรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ ามนั ปี 2562-2563 งวดท่ี 6 – 8 อยา่งตอ่เน่ือง โดยปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรผา่น
แอปพลิเคช ัน่ FARMBOOK เพื่อลดจ านวนเกษตรกรท่ีจะมาปรับปรุงขอ้มูล ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ สอดคลอ้งกบั
มาตรการของรัฐบาลและข้อก  าหนดของกระทรวงสาธารณสุข ลดการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กรมสง่เสริมการเกษตรจึงจ าเ ป็นตอ้งชะลอกจิกรรมท่ีประชาชนจะมารวมตัวกนัเป็นจ านวนมาก เชน่ การข้ึน
ทะเบียนเกษตรกร เพื่อลดความเส่ียงการแพรร่ะบาดของโรคออกไป ซ่ึงการปฏิบติัตามมาตรการและการเฝ้าระวงัการแพร่
ระบาดจะข้ึนอยูก่บัแนวทางของแตล่ะจงัหวดั 

โดยเมือ่วนัท่ี 30 มนีาคม 2563 คณะกรรมการไดป้ระกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวน
ปาล์มน ้ ามนั ปี2562-2563 เร่ือง การก  าหนดราคาตลาดอา้งอิงและการชดเชยสว่นตา่งราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ ามนั 
งวดท่ี 5 จะจา่ยในวนัท่ี 1 เมษายน 2563 นั้น ไมม่กีารชดเชยสว่นตา่ง เพราะสูงกวา่ราคาประกนัรายไดเ้กษตรกรท่ี 4 บาทตอ่
กโิลกรัม 



เกษตรยะลา เรง่เดินหน้าโครงการ “อยูบ่า้น ปลูกผกัโตไว ตา้นภยัโควดิ-19” 

นายจ านงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจงัหวดัยะลา เปิดเผยวา่ จากสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) จงัหวดัยะลา ก  าหนดมาตรการควบคุม แกปั้ญหาโดยให้สว่นราชการรวมถึงภาคเอกชนเฝ้าระวงัและ
ติดตามสถานการณ์อยา่งใกลช้ิดและตอ่เน่ือง โดยด าเนินการตามขอ้ก  าหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอยา่งเครง่ครัด ซ่ึงมาตรการ “อยูบ่า้น หยุด
เชื้อ เพื่อชาติ” ให้ประชาชนทุกคนตอ้งปฏิบติัได ้ โดยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้
อยา่งมปีระสิทธิภาพ 
        ทั้งน้ี นายชยัสิทธ์ิ พานิชพงศ์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัยะลา ไดใ้ห้ความส าคญัตอ่การดูแลประชาชนให้อยูก่บับา้นและมี
คณุภาพชีวติท่ีดี จึงไดม้อบหมายให้ ส านักงานเกษตรจงัหวดัยะลา ด าเนินการสง่เสริมการปลูกพืชผกัระยะส้ัน เพื่อให้
ประชาชน/เกษตรกร ใชเ้วลาท่ีอยูก่บับา้นให้เกดิประโยชน์ มกีจิกรรมการปลูกผกับริเวณบา้น และสามารถเกบ็เกีย่วผลผลิตมา
ใชบ้ริโภคในครัวเรือน แจกจา่ยเพื่อนบา้น และจ าหนา่ยเป็นรายไดเ้สริมให้กบัครอบครัว เป็นการพึ่งพาตนเอง 
        โดยส านักงานเกษตรจงัหวดัยะลา ไดก้  าหนดค าขวญั “อยูบ่า้น ปลูกผกัโตไว ตา้นภยัโควดิ-19” โดยด าเนินการสง่เสริม
การผลิตพืชผกัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้กบัประชาชน/เกษตรกร ถึงประโยชน์
ของการปลูกพืชผกัตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มเีป้าหมาย เพื่อประชาชน/เกษตรกร ในจงัหวดัยะลา มี
ความรู้ สามารถปลูกผกัระยะส้ันได ้ เชน่ ถัว่งอก  ตน้ออ่นทานตะวนั ตน้ออ่นผกับุง้ ผกับุง้ กวางตุง้ คะน้า ผกักาดขาว ผกั
โขม พริก มะเขือ ถัว่ฝักยาว 

https://esc.doae.go.th/องค์ความรู้ด้านเกษตร/


 
ประเด็น  นครพนม จบัมอืบริษทัไปรษณีย์ไทย สร้างชอ่งทางตลาดชว่ยเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ี 
ชอ่งทาง  NBT 
 

 
ประเด็น  รอบทิศถ่ินไทย ชว่ยชาวสวนล้ินจ่ีขนสง่ผลผลิตทางไปรษณีย์ 
ชอ่งทาง  NBT 
  



 
ประเด็น  โควดิ-19หลบไป...ส่ังซ้ือล้ินจ่ีรสแซบ่!นครพนม หนุม่ไปรษณีย์สง่ถึงกะไดบา้น 
ชอ่งทาง  MGR  
  








