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ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

วิกฤติโควิด-19 1.ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรม

ส่งเสริมการเกษตรสู่ 6 จว.ชายแดนใต้ 

ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย 

COVID-19 

เว็บไซต์ Thailand Plus 

2.ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยสู่ทีมแพทย์ 

6 จว. ชายแดนใต้ สู้ภัย Covid-19 

เว็บไซต์สยามรัฐ 

3.ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรม

ส่งเสริมการเกษตรสู่ 6 จว.ชายแดนใต้ 

ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย 

COVID-19 

เว็บไซต์เกษตรสาระดี

ดอทคอม 

4.ส่งมะม่วงแทนความห่วงใย จากใจ

กรมส่งเสริมการเกษตรสู่ 6 จว.ชายแดน

ใต้ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้

ภัย COVID-19 

เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล 

5.กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมส่ง

มะม่วงแทนความห่วงใยจากใจ 

เว็บไซต์สำนักข่าว

บางกอกทูเดย์ 

6.ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรม

ส่งเสริมการเกษตรสู่ 6 จว.ชายแดนใต้ 

ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย 

COVID-19 

เว็บไซต์ คมชัด AEC TV 

Online 

7.ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรม

ส่งเสริมการเกษตรสู่ 6 จว.ชายแดนใต้ 

ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย 

COVID-19 

เว็บไซต์ seven day 

8.“DOAE” ส่งมะม่วงแทนความห่วงใย

สู่บุคลากรทางการแพทย์ 6 จว.ชายแดน

ใต้ สู้ภัย COVID-19 

เว็บไซต์สยาม ฮอตไลน์ 

นิวส์ 



ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

วิกฤติโควิด-19 9.ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรม

ส่งเสริมการเกษตรสู่ 6 จว.ชายแดนใต้ 

เว็บไซต์ข่าวกระบ่ี.com 

 10.ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจ

กรมส่งเสริมการเกษตรสู่ รพ.ใน 6 

จังหวัดใต้ ให้กำลังใจหมอสู้ภัยโควิด 

เว็บไซต์เกษตรทำกิน 

 11.จ่ายรายละ 5 พัน 3 เดือน เกษตรกร

เฮ เยียวยาผลกระทบโควิด 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

12.เยียวยาเกษตรกร 17ล.คน ได้ 5 พัน 

3 เดือนด้วย 

หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

 13.ลงทะเบียนเยียวยายก2 / 28.7 ล้าน

คน 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

 14.เผยยอดส่ังซ้ือสินค้าเกษตรทะลุกว่า

ร้อยล้านบาท 

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ 

 15.คนอยู่บ้านต้านโควิด แห่ส่ังทุเรียน

เมืองจันท์ ส่งด่วน ems วันเดียวได้กิน 

เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ 

 16.ส่งมะม่วง ให้กำลังใจบุคลากรทาง

การแพทย์ 6 จว.ชายแดนใต้ สู้ภัย 

COVID-19 

เว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด 

วิกฤติโควิด-19 17.พิษโควิด-19 ไม่กระทบ ล้ินจ่ีวังโป่ง 

ชาวสวนท่ีเพชรบูรณ์ยังได้ราคาขายดี 

เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ 

 18.งดพิธีแรกนาขวัญฯ  ป้องกัน

ประชาชนจากโควิด-19 

เว็บไซต์ the paper 

Thailand 

ทะเบียนเกษตรกร 19."เฉลิมชัย" ส่ังหน่วยงานเร่งเคลียร์

บัญชีเกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพ ล่ันทุกราย

ต้องถูกต้อง อย่ามีช่ือเดียวซ้ำซ้อน 

เว็บไซต์สยามรัฐ 

20.เกษตรแถวหน้า : กษ.ไขข้อข้องใจ

ระหว่างการข้ึนทะเบียน-ปรับปรุง

ทะเบียนเกษตรกร 

เว็บไซต์แนวหน้า 



ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

การป้องกันกำจัดศัตรูพืช 21.คอลัมน์ เกษตรวันน้ี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

ตลาดเกษตรกร 22.ท็อปส์ ร่วมช่วยเกษตรกรท่ัวประเทศ 

ต้ังศูนย์จัดซ้ือท้องถ่ิน-เปิดตลาดจริงใจ 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

วิกฤติโควิด-19 23.มิติใหม่ชาวสวนยุคโควิด! ไลฟ์สดวัน

เดียวขายแตงโมเกล้ียงร้อยไร่ 

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวัน 360 

24.น่าน-เกษตรจังหวัดน่าน ลงพ้ืนท่ี

แก้ปัญหาถ่ัวลิสงราคาตกต่ำ 

เว็บไซต์ 

chiangmainews.co.th 

25.เกษตรจังหวัดน่าน ลงพ้ืนท่ีพบ

เกษตรกร อ.ปัว แก้ปัญหาถ่ัวลิสงราคา

ตกต่ำ 

เว็บไซต์สำนัก

ประชาสัมพันธ์เขต 3 

เชียงใหม่ 

 26.เกษตรจังหวัดน่าน ลงพ้ืนท่ีติดตาม

การปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง 

ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19)” 

เว็บไซต์ คมชัด AEC TV 

Online 

 27เกษตรจังหวัดนครพนม จับมือ 

ไปรษณีย์ไทย ลงพ้ืนท่ีติดตาม

สถานการณ์มันแกวหวาน ต.น้ำก่ำ เพ่ิม

ช่องทางการตลาดช่วยเกษตรกรท่ีได้รับ

ผลกระทบโควิด-19 

เว็บไซต์ 

Talknewsonline.com 

 28.พังงารณรงค์ "ปลูกผักอยู่บ้าน สร้าง

แหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยจาก 

โควิด-19" 

เว็บไซต์ 

csitereport.com 

 

 29. “เกษตรจังหวัดน่าน ลงพ้ืนท่ีพบปะ

กลุ่มแปลงใหญ่ลำไย บ้านต้นผ้ึง ต.สถาน 

อ.ปัว จ.น่าน” 

เว็บไซต์ คมชัด AEC TV 

Online 

 30.น่าน -เกษตรจังหวัดน่าน ลงพ้ืนท่ี

พบปะกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย 

เว็บไซต์ 

chiangmainews.co.th 



ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ภัยแล้ง 31.น่านบูรณาการแก้ปัญหาให้เกษตรกร

อำเภอเวียงสา 

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์

โฟกัสนิวส์ 

 32.นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัด

น่าน และเจ้าหน้าท่ีของแต่หน่วยงาน 

ร่วมลงพ้ืนท่ีพบปะรับฟังปัญหาและหา

แนวทางแก้ไขปัญหาของราษฎรในตำบล

ทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

เว็บไซต์ นสพ.ข่าว

ข้าราชการ 

ไม้ผล 33.มะม่วงแปลงใหญ่ ไม้ผลทำเงิน ใช้น้ำ

น้อย คนหนองสวรรค์ หนองบัวลำภู 

เว็บไซต์เทคโนโลยี

ชาวบ้าน 

 34.มะม่วงกาฬสินธ์ุ รสชาติดี คุณภาพ

เย่ียม ราคาไม่แพง 

เว็บไซต์เทคโนโลยี

ชาวบ้าน 

 



 
 

ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรสู่ 6 จว.ชายแดนใต้ ให้กำลังใจบุคลากร

ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 

24 เมษายน 2020 

 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรมอบให้แก่

บุคลากรทางการแพทย์ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 

ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” จับมือสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 

และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งมอบมะม่วงและกำลังใจให้หมอ รวมท้ังช่วยเหลือชาวสวนท่ีได้รับผลกระทบ

รวม 3 ตัน 



 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเร่ิม

จัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือ

เกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย 

เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซ้ือสินค้า

เกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วง

คุณภาพดีจากพ่ีน้องเกษตรกร พร้อมท้ังทยอยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการ

ช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วน้ัน 

ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมระดมทุนซ้ือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

คุณภาพส่งออกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา จำนวน 2 ตัน และนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคม

ชาวสวนมะม่วงไทยได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วง จำนวน 1 ตัน รวมท้ังส้ิน 3 

ตัน และขนส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซ่ึงคิดค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อม

บริการรับท่ีสวน โรงแพ็ก และส่งถึงปลายทางไปยังเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต สตูล ยะลา 

นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา รอบแรก เร่ิมออกเดินทางจากต้นทาง จ.นครราชสีมา เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 

2563 ไปยังปลายทาง 5 จังหวัด จำนวน 450 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 2,250 กก. ดังน้ี 

1) ภูเก็ต จำนวน 120 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลป่าตอง, โรงพยาบาลถลาง,

โรงพยาบาลฉลอง, โรงพยาบาล อบจ., โรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 จุด (ศาลากลางใหม่ และมอ.วิทยาเขต

ภูเก็ต), จุดคัดกรองท่าฉัตรไชย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2) สตูล จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสตูล, โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฎสงขลา วิทยาเขต

สตูล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ด่านคัดกรองทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง และด่านคัดกรอง อ.ทุ่งหว้า 

3) ปัตตานี จำนวน 60 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลปัตตานี, โรงพยาบาลยะรัง, โรงพยาบาลหนองจิก, 

โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ และจุดคัดกรองอำเภอ (สนามกีฬา อบจ.) 

4) ยะลา จำนวน 70 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลยะลา , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.ยะหา, 

โรงพยาบาลบันนังสตา,โรงพยาบาลรามัน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, อาสาสมัครรักษาดินแดน 

5) นราธิวาส จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลกัลยานิ

วัฒนาการุณย์ (ม.นร), โรงพยาบาลสุไหงโกลก, ด่านกักกัน สุไหงโกลก, ศูนย์กักกันกองร้อยอาสาสมัครรักษา

ดินแดน, ศูนย์กักกันเทศบาลเมืองนราธิวาส, ศูนย์บริหารฯ โควิด- 19 จ.นราธิวาส (ศบค.) 

และ รอบท่ี 2 ออกเดินทางวันท่ี 27 เมษายน 2563 จาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 150 

กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 750 กก. ไปยังจังหวัดสุดท้าย คือ 

 



6) สงขลา จำนวน 150 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสงขลา, จุดคัดกรองประจำจังหวัด, โรงพยาบาล

สนาม (สวนป๋าเปรม) โดยมีนายกังสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร รับซ้ือผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออกและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในราคาทุน 

เป็นจังหวัดต้นทางก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดปลายทางภาคใต้ เพ่ือกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยมีนายสุพิท 

จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จ.สงขลา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร ในการส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ 

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

อัจฉรา : ข่าว, เมษายน 2563, กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร : ข้อมูล 



 
 

ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยสู่ทีมแพทย์ 6 จว. ชายแดนใต้ สู้ภัย Covid-19 

24 เม.ย. 2563 

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรมอบ

ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย 

COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” จับมือสมาคม

ชาวสวนมะม่วงไทย และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งมอบมะม่วงและกำลังใจให้หมอ รวมท้ังช่วยเหลือ

ชาวสวนท่ีได้รับผลกระทบรวม 3 ตัน 

เม่ือวันท่ี 24 เม.ย. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตามท่ีกรม

ส่งเสริมการเกษตรได้ริเร่ิมจัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมสินค้า

เกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือ

สินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ และประชาชนช่วยกัน

อุดหนุนซ้ือสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการ



แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ระดมทุนส่งมอบ

ผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากพ่ีน้องเกษตรกร พร้อมท้ังทยอยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการ

แพทย์ เป็นการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วน้ัน 

ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมระดมทุนซ้ือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

คุณภาพส่งออกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา จำนวน 2 ตัน และนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคม

ชาวสวนมะม่วงไทยได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วง จำนวน 1 ตัน รวมท้ังส้ิน 3 

ตัน และขนส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซ่ึงคิดค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อม

บริการรับท่ีสวน โรงแพ็ก และส่งถึงปลายทางไปยังเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต สตูล ยะลา 

นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา รอบแรก เร่ิมออกเดินทางจากต้นทาง จ.นครราชสีมา เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 

2563 ไปยังปลายทาง 5 จังหวัด จำนวน 450 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 2,250 กก. ดังน้ี 

1.ภูเก็ต จำนวน 120 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลป่าตอง, โรงพยาบาลถลาง,

โรงพยาบาลฉลอง, โรงพยาบาล อบจ., โรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 จุด (ศาลากลางใหม่ และมอ.วิทยาเขต

ภูเก็ต), จุดคัดกรองท่าฉัตรไชย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2.สตูล จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสตูล, โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฎสงขลา วิทยาเขต

สตูล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ด่านคัดกรองทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง และด่านคัดกรอง อ.ทุ่งหว้า 

3.ปัตตานี จำนวน 60 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลปัตตานี, โรงพยาบาลยะรัง, โรงพยาบาลหนองจิก, 

โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ และจุดคัดกรองอำเภอ (สนามกีฬา อบจ.) 

4.ยะลา จำนวน 70 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลยะลา , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.ยะหา, 

โรงพยาบาลบันนังสตา,โรงพยาบาลรามัน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, อาสาสมัครรักษาดินแดน 

5.นราธิวาส จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลกัลยานิ

วัฒนาการุณย์ (ม.นร), โรงพยาบาลสุไหงโกลก, ด่านกักกัน สุไหงโกลก, ศูนย์กักกันกองร้อยอาสาสมัครรักษา

ดินแดน, ศูนย์กักกันเทศบาลเมืองนราธิวาส, ศูนย์บริหารฯ โควิด-19 จ.นราธิวาส (ศบค.) และรอบท่ี 2 ออก

เดินทางวันท่ี 27 เมษายน 2563 จาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 150 กล่องๆ ละ 5 กก. รวม 750 

กก. 

6.สงขลา จำนวน 150 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสงขลา, จุดคัดกรองประจำจังหวัด, โรงพยาบาล

สนาม (สวนป๋าเปรม) โดยมีนายกังสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร รับซ้ือผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออกและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในราคาทุน 

เป็นจังหวัดต้นทางก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดปลายทางภาคใต้ เพ่ือกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยมีนายสุพิท 

จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จ.สงขลา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร ในการส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ 



 
 

ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรสู่ 6 จว.ชายแดนใต้ ให้กำลังใจบุคลากร

ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 

24 เมษายน พ.ศ. 2563 

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรมอบให้แก่

บุคลากรทางการแพทย์ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 

ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” จับมือสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 

และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งมอบมะม่วงและกำลังใจให้หมอ รวมท้ังช่วยเหลือชาวสวนท่ีได้รับผลกระทบ

รวม 3 ตัน 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเร่ิม

จัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือ

เกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย 

เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซ้ือสินค้า



เกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วง

คุณภาพดีจากพ่ีน้องเกษตรกร พร้อมท้ังทยอยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการ

ช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วน้ัน 

ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมระดมทุนซ้ือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

คุณภาพส่งออกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา จำนวน 2 ตัน และนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคม

ชาวสวนมะม่วงไทยได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วง จำนวน 1 ตัน รวมท้ังส้ิน 3 

ตัน และขนส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซ่ึงคิดค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อม

บริการรับท่ีสวน โรงแพ็ก และส่งถึงปลายทางไปยังเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต สตูล ยะลา 

นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา รอบแรกเร่ิมออกเดินทางจากต้นทาง จ.นครราชสีมา เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 

2563 ไปยังปลายทาง 5 จังหวัด จำนวน 450 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 2,250 กก. ดังน้ี 1) ภูเก็ต จำนวน 120 

กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลป่าตอง, โรงพยาบาลถลาง,โรงพยาบาลฉลอง, โรงพยาบาล 

อบจ., โรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 จุด (ศาลากลางใหม่ และมอ.วิทยาเขตภูเก็ต), จุดคัดกรองท่าฉัตรไชย และ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2) สตูล จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสตูล, โรงพยาบาลสนาม ม.ราช

ภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ด่านคัดกรองทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง และด่านคัดกรอง 

อ.ทุ่งหว้า 3) ปัตตานี จำนวน 60 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลปัตตานี, โรงพยาบาลยะรัง, โรงพยาบาลหนองจิก, 

โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ และจุดคัดกรองอำเภอ (สนามกีฬา อบจ.) 4) ยะลา จำนวน 70 กล่อง ส่งมอบ

โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.ยะหา, โรงพยาบาลบันนังสตา,โรงพยาบาลรามัน, 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, อาสาสมัครรักษาดินแดน 5) นราธิวาส จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบ โรงพยาบาล

นราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ (ม.นร), โรงพยาบาลสุไหงโกลก, ด่านกักกัน สุไหงโก

ลก, ศูนย์กักกันกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน, ศูนย์กักกันเทศบาลเมืองนราธิวาส, ศูนย์บริหารฯ โควิด- 19 

จ.นราธิวาส (ศบค.) และ รอบท่ี 2 ออกเดินทางวันท่ี 27 เมษายน 2563 จาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

จำนวน 150 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 750 กก. ไปยังจังหวัดสุดท้าย คือ 6) สงขลา จำนวน 150 กล่อง ส่งมอบ

โรงพยาบาลสงขลา, จุดคัดกรองประจำจังหวัด, โรงพยาบาลสนาม (สวนป๋าเปรม) โดยมีนายกังสดาล สวัสด์ิชัย 

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับซ้ือผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

คุณภาพส่งออกและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในราคาทุน เป็นจังหวัดต้นทางก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดปลายทาง

ภาคใต้ เพ่ือกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรท่ี 5 จ.สงขลา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งมอบให้แก่บุคลากรทาง

การแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ 



 
 

ส่งมะม่วงแทนความห่วงใย จากใจกรมส่งเสริมการเกษตรสู่ 6 จว.ชายแดนใต้ ให้กำลังใจบุคลากร

ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 

25 เมษายน 2563 

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรมอบ

ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 

ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” จับมือสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 

และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งมอบมะม่วงและกำลังใจให้หมอ รวมท้ังช่วยเหลือชาวสวนท่ีได้รับผลกระทบ

รวม 3 ตัน 



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้

ริเร่ิมจัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและ

ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตร

ไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซ้ือ

สินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิต

มะม่วงคุณภาพดีจากพ่ีน้องเกษตรกร พร้อมท้ังทยอยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เป็น

การช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วน้ัน 

ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมระดมทุนซ้ือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

คุณภาพส่งออกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา จำนวน 2 ตัน และนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคม

ชาวสวนมะม่วงไทยได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วง จำนวน 1 ตัน รวมท้ังส้ิน 3 

ตัน และขนส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซ่ึงคิดค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อม

บริการรับท่ีสวน โรงแพ็ก และส่งถึงปลายทางไปยังเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต สตูล ยะลา 

นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา รอบแรก เร่ิมออกเดินทางจากต้นทาง จ.นครราชสีมา เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 

2563 ไปยังปลายทาง 5 จังหวัด จำนวน 450 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 2,250 กก. ดังน้ี 1) ภูเก็ต จำนวน 120 

กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลป่าตอง, โรงพยาบาลถลาง,โรงพยาบาลฉลอง, โรงพยาบาล 

อบจ., โรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 จุด (ศาลากลางใหม่ และมอ.วิทยาเขตภูเก็ต), จุดคัดกรองท่าฉัตรไชย และ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2) สตูล จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสตูล, โรงพยาบาลสนาม ม.ราช

ภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ด่านคัดกรองทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง และด่านคัดกรอง 

อ.ทุ่งหว้า 3) ปัตตานี จำนวน 60 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลปัตตานี, โรงพยาบาลยะรัง, โรงพยาบาลหนองจิก, 

โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ และจุดคัดกรองอำเภอ (สนามกีฬา อบจ.) 4) ยะลา จำนวน 70 กล่อง ส่งมอบ

โรงพยาบาลยะลา , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.ยะหา, โรงพยาบาลบันนังสตา,โรงพยาบาลรามัน, 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, อาสาสมัครรักษาดินแดน 5) นราธิวาส จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบ โรงพยาบาล

นราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ (ม.นร), โรงพยาบาลสุไหงโกลก, ด่านกักกัน สุไหงโก

ลก, ศูนย์กักกันกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน, ศูนย์กักกันเทศบาลเมืองนราธิวาส, ศูนย์บริหารฯ โควิด- 19 

จ.นราธิวาส (ศบค.) และ รอบท่ี 2 ออกเดินทางวันท่ี 27 เมษายน 2563 จาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

จำนวน 150 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 750 กก. ไปยังจังหวัดสุดท้าย คือ 6) สงขลา จำนวน 150 กล่อง ส่งมอบ

โรงพยาบาลสงขลา, จุดคัดกรองประจำจังหวัด, โรงพยาบาลสนาม (สวนป๋าเปรม) โดยมีนายกังสดาล สวัสด์ิชัย 

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับซ้ือผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

คุณภาพส่งออกและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในราคาทุน เป็นจังหวัดต้นทางก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดปลายทาง

ภาคใต้ เพ่ือกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ



พัฒนาการเกษตรท่ี 5 จ.สงขลา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งมอบให้แก่บุคลากรทาง

การแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ 



 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจ 

24 เมษายน 2563 

ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรสู่ 6 จว.ชายแดนใต้ให้กำลังใจบุคลากร

ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจ กรมส่งเสริมการเกษตรมอบ

ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 

ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” จับมือสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 



และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งมอบมะม่วงและกำลังใจให้หมอ รวมท้ังช่วยเหลือชาวสวนท่ีได้รับผลกระทบ

รวม 3 ตัน 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเร่ิม

จัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือ

เกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย 

เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซ้ือสินค้า

เกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วง

คุณภาพดีจากพ่ีน้องเกษตรกร พร้อมท้ังทยอยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการ

ช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วน้ัน 

ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมระดมทุนซ้ือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

คุณภาพส่งออกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา จำนวน 2 ตัน และนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคม

ชาวสวนมะม่วงไทยได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วง จำนวน 1 ตัน รวมท้ังส้ิน 3 

ตัน และขนส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซ่ึงคิดค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อม

บริการรับท่ีสวน โรงแพ็ก และส่งถึงปลายทางไปยังเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต สตูล ยะลา 

นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา รอบแรก เร่ิมออกเดินทางจากต้นทาง จ.นครราชสีมา เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 

2563 ไปยังปลายทาง 5 จังหวัด จำนวน 450 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 2,250 กก. ดังน้ี 1) ภูเก็ต จำนวน 120 

กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลป่าตอง, โรงพยาบาลถลาง,โรงพยาบาลฉลอง, โรงพยาบาล 

อบจ., โรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 จุด (ศาลากลางใหม่ และมอ.วิทยาเขตภูเก็ต), จุดคัดกรองท่าฉัตรไชย และ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2) สตูล จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสตูล, โรงพยาบาลสนาม ม.ราช

ภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ด่านคัดกรองทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง และด่านคัดกรอง 

อ.ทุ่งหว้า 3) ปัตตานี จำนวน 60 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลปัตตานี, โรงพยาบาลยะรัง, โรงพยาบาลหนองจิก, 

โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ และจุดคัดกรองอำเภอ (สนามกีฬา อบจ.) 4) ยะลา จำนวน 70 กล่อง ส่งมอบ

โรงพยาบาลยะลา , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.ยะหา, โรงพยาบาลบันนังสตา,โรงพยาบาลรามัน, 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, อาสาสมัครรักษาดินแดน 5) นราธิวาส จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบ โรงพยาบาล

นราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ (ม.นร), โรงพยาบาลสุไหงโกลก, ด่านกักกัน สุไหงโก

ลก, ศูนย์กักกันกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน, ศูนย์กักกันเทศบาลเมืองนราธิวาส, ศูนย์บริหารฯ โควิด- 19 

จ.นราธิวาส (ศบค.) และ รอบท่ี 2 ออกเดินทางวันท่ี 27 เมษายน 2563 จาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

จำนวน 150 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 750 กก. ไปยังจังหวัดสุดท้าย คือ 6) สงขลา จำนวน 150 กล่อง ส่งมอบ

โรงพยาบาลสงขลา, จุดคัดกรองประจำจังหวัด, โรงพยาบาลสนาม (สวนป๋าเปรม) โดยมีนายกังสดาล สวัสด์ิชัย 

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับซ้ือผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง



คุณภาพส่งออกและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในราคาทุน เป็นจังหวัดต้นทางก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดปลายทาง

ภาคใต้ เพ่ือกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรท่ี 5 จ.สงขลา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งมอบให้แก่บุคลากรทาง

การแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ 



 
 

ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรสู่ 6 จว.ชายแดนใต้ ให้กำลังใจบุคลากร

ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 

เมษายน 24, 2020 



กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรมอบให้แก่

บุคลากรทางการแพทย์ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 

ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” จับมือสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 

และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งมอบมะม่วงและกำลังใจให้หมอ รวมท้ังช่วยเหลือชาวสวนท่ีได้รับผลกระทบ

รวม 3 ตัน 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเร่ิม

จัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือ

เกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย 

เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซ้ือสินค้า

เกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วง

คุณภาพดีจากพ่ีน้องเกษตรกร พร้อมท้ังทยอยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการ

ช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วน้ัน 

ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมระดมทุนซ้ือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

คุณภาพส่งออกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา จำนวน 2 ตัน และนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคม

ชาวสวนมะม่วงไทยได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วง จำนวน 1 ตัน รวมท้ังส้ิน 3 

ตัน และขนส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซ่ึงคิดค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อม

บริการรับท่ีสวน โรงแพ็ก และส่งถึงปลายทางไปยังเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต สตูล ยะลา 

นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา รอบแรก เร่ิมออกเดินทางจากต้นทาง จ.นครราชสีมา เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 

2563 ไปยังปลายทาง 5 จังหวัด จำนวน 450 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 2,250 กก. ดังน้ี 1) ภูเก็ต จำนวน 120 

กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลป่าตอง, โรงพยาบาลถลาง,โรงพยาบาลฉลอง, โรงพยาบาล 

อบจ., โรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 จุด (ศาลากลางใหม่ และมอ.วิทยาเขตภูเก็ต), จุดคัดกรองท่าฉัตรไชย และ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2) สตูล จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสตูล, โรงพยาบาลสนาม ม.ราช

ภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ด่านคัดกรองทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง และด่านคัดกรอง 

อ.ทุ่งหว้า 3) ปัตตานี จำนวน 60 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลปัตตานี, โรงพยาบาลยะรัง, โรงพยาบาลหนองจิก, 

โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ และจุดคัดกรองอำเภอ (สนามกีฬา อบจ.) 4) ยะลา จำนวน 70 กล่อง ส่งมอบ

โรงพยาบาลยะลา , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.ยะหา, โรงพยาบาลบันนังสตา,โรงพยาบาลรามัน, 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, อาสาสมัครรักษาดินแดน 5) นราธิวาส จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบ โรงพยาบาล

นราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ (ม.นร), โรงพยาบาลสุไหงโกลก, ด่านกักกัน สุไหงโก

ลก, ศูนย์กักกันกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน, ศูนย์กักกันเทศบาลเมืองนราธิวาส, ศูนย์บริหารฯ โควิด- 19 

จ.นราธิวาส (ศบค.) และ รอบท่ี 2 ออกเดินทางวันท่ี 27 เมษายน 2563 จาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 



จำนวน 150 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 750 กก. ไปยังจังหวัดสุดท้าย คือ 6) สงขลา จำนวน 150 กล่อง ส่งมอบ

โรงพยาบาลสงขลา, จุดคัดกรองประจำจังหวัด, โรงพยาบาลสนาม (สวนป๋าเปรม) โดยมีนายกังสดาล สวัสด์ิชัย 

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับซ้ือผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

คุณภาพส่งออกและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในราคาทุน เป็นจังหวัดต้นทางก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดปลายทาง

ภาคใต้ เพ่ือกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรท่ี 5 จ.สงขลา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งมอบให้แก่บุคลากรทาง

การแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ 

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

อัจฉรา : ข่าว, เมษายน 2563, กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร : ข้อมูล 



 
 

ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรสู่ 6 จว.ชายแดนใต้ ให้กำลังใจบุคลากร

ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 

24 เมษายน 2020 

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรมอบให้แก่

บุคลากรทางการแพทย์ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 



ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” จับมือสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 

และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งมอบมะม่วงและกำลังใจให้หมอ รวมท้ังช่วยเหลือชาวสวนท่ีได้รับผลกระทบ

รวม 3 ตัน 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเร่ิม

จัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือ

เกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย 

เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซ้ือสินค้า

เกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วง

คุณภาพดีจากพ่ีน้องเกษตรกร พร้อมท้ังทยอยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการ

ช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วน้ัน 

ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมระดมทุนซ้ือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

คุณภาพส่งออกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา จำนวน 2 ตัน และนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคม

ชาวสวนมะม่วงไทยได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วง จำนวน 1 ตัน รวมท้ังส้ิน 3 

ตัน และขนส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซ่ึงคิดค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อม

บริการรับท่ีสวน โรงแพ็ก และส่งถึงปลายทางไปยังเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต สตูล ยะลา 

นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา รอบแรก เร่ิมออกเดินทางจากต้นทาง จ.นครราชสีมา เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 

2563 ไปยังปลายทาง 5 จังหวัด จำนวน 450 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 2,250 กก. ดังน้ี  

1) ภูเก็ต จำนวน 120 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลป่าตอง, โรงพยาบาลถลาง,

โรงพยาบาลฉลอง, โรงพยาบาล อบจ., โรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 จุด (ศาลากลางใหม่ และมอ.วิทยาเขต

ภูเก็ต), จุดคัดกรองท่าฉัตรไชย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2) สตูล จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสตูล, โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฎสงขลา วิทยาเขต

สตูล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ด่านคัดกรองทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง และด่านคัดกรอง อ.ทุ่งหว้า 

3) ปัตตานี จำนวน 60 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลปัตตานี, โรงพยาบาลยะรัง, โรงพยาบาลหนองจิก, 

โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ และจุดคัดกรองอำเภอ (สนามกีฬา อบจ.) 

4) ยะลา จำนวน 70 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลยะลา , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.ยะหา, 

โรงพยาบาลบันนังสตา,โรงพยาบาลรามัน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, อาสาสมัครรักษาดินแดน 

5) นราธิวาส จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลกัลยานิ

วัฒนาการุณย์ (ม.นร), โรงพยาบาลสุไหงโกลก, ด่านกักกัน สุไหงโกลก, ศูนย์กักกันกองร้อยอาสาสมัครรักษา

ดินแดน, ศูนย์กักกันเทศบาลเมืองนราธิวาส, ศูนย์บริหารฯ โควิด- 19 จ.นราธิวาส (ศบค.) และ รอบท่ี 2 ออก



เดินทางวันท่ี 27 เมษายน 2563 จาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 150 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 750 

กก. ไปยังจังหวัดสุดท้าย คือ 

6) สงขลา จำนวน 150 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสงขลา, จุดคัดกรองประจำจังหวัด, โรงพยาบาล

สนาม (สวนป๋าเปรม) โดยมีนายกังสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร รับซ้ือผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออกและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในราคาทุน 

เป็นจังหวัดต้นทางก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดปลายทางภาคใต้ เพ่ือกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยมีนายสุพิท 

จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จ.สงขลา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร ในการส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ 

อัจฉรา : ข่าว,กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร : ข้อมูล 



 
 

“DOAE” ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยสู่บุคลากรทางการแพทย์ 6 จว.ชายแดนใต้ สู้ภัย COVID-

19 

24 เมษายน 2563 

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรมอบให้แก่

บุคลากรทางการแพทย์ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 

ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” จับมือสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 

และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งมอบมะม่วงและกำลังใจให้หมอ รวมท้ังช่วยเหลือชาวสวนท่ีได้รับผลกระทบ

รวม 3 ตัน 



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเร่ิม

จัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือ

เกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย 

เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซ้ือสินค้า

เกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วง

คุณภาพดีจากพ่ีน้องเกษตรกร พร้อมท้ังทยอยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการ

ช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วน้ัน 

ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมระดมทุนซ้ือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

คุณภาพส่งออกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา จำนวน 2 ตัน และนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคม

ชาวสวนมะม่วงไทยได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วง จำนวน 1 ตัน รวมท้ังส้ิน 3 

ตัน และขนส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซ่ึงคิดค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อม

บริการรับท่ีสวน โรงแพ็ก และส่งถึงปลายทางไปยังเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต สตูล ยะลา 

นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา รอบแรก เร่ิมออกเดินทางจากต้นทาง จ.นครราชสีมา เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 

2563 ไปยังปลายทาง 5 จังหวัด จำนวน 450 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 2,250 กก. ดังน้ี 

1.ภูเก็ต จำนวน 120 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลป่าตอง, โรงพยาบาลถลาง,

โรงพยาบาลฉลอง, โรงพยาบาล อบจ., โรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 จุด (ศาลากลางใหม่ และมอ.วิทยาเขต

ภูเก็ต), จุดคัดกรองท่าฉัตรไชย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2.สตูล จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสตูล, โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฎสงขลา วิทยาเขต

สตูล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ด่านคัดกรองทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง และด่านคัดกรอง อ.ทุ่งหว้า 

3.ปัตตานี จำนวน 60 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลปัตตานี, โรงพยาบาลยะรัง, โรงพยาบาลหนองจิก, 

โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ และจุดคัดกรองอำเภอ (สนามกีฬา อบจ.) 

4.ยะลา จำนวน 70 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลยะลา, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.ยะหา, 

โรงพยาบาลบันนังสตา, โรงพยาบาลรามัน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, อาสาสมัครรักษาดินแดน 

5.นราธิวาส จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลกัลยานิ

วัฒนาการุณย์ (ม.นร), โรงพยาบาลสุไหงโกลก, ด่านกักกัน สุไหงโกลก, ศูนย์กักกันกองร้อยอาสาสมัครรักษา

ดินแดน, ศูนย์กักกันเทศบาลเมืองนราธิวาส, ศูนย์บริหารฯ โควิด- 19 จ.นราธิวาส (ศบค.) และ รอบท่ี 2 ออก

เดินทางวันท่ี 27 เมษายน 2563 จาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 150 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 750 

กก. 

6.สงขลา จำนวน 150 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสงขลา, จุดคัดกรองประจำจังหวัด, โรงพยาบาล

สนาม (สวนป๋าเปรม) โดยมีนายกังสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริม



การเกษตร รับซ้ือผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออกและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในราคาทุน 

เป็นจังหวัดต้นทางก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดปลายทางภาคใต้ เพ่ือกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยมีนายสุพิท 

จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จ.สงขลา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร ในการส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ 

 



 
 

ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรสู่ 6 จว.ชายแดนใต้ 

25 เมษายน 2563 



 ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรสู่ 6 จว.ชายแดนใต้ให้กำลังใจบุคลากรทาง

การแพทย์สู้ภัย COVID-19 

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรมอบให้แก่

บุคลากรทางการแพทย์ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 

ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” จับมือสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 

และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งมอบมะม่วงและกำลังใจให้หมอ รวมท้ังช่วยเหลือชาวสวนท่ีได้รับผลกระทบ

รวม 3 ตัน 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเร่ิม

จัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือ

เกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย 

เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซ้ือสินค้า

เกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วง

คุณภาพดีจากพ่ีน้องเกษตรกร พร้อมท้ังทยอยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการ

ช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วน้ัน 

ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมระดมทุนซ้ือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

คุณภาพส่งออกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา จำนวน 2 ตัน และนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคม

ชาวสวนมะม่วงไทยได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วง จำนวน 1 ตัน รวมท้ังส้ิน 3 

ตัน และขนส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซ่ึงคิดค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อม

บริการรับท่ีสวน โรงแพ็ก และส่งถึงปลายทางไปยังเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต สตูล ยะลา 

นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา รอบแรก เร่ิมออกเดินทางจากต้นทาง จ.นครราชสีมา เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 

2563 ไปยังปลายทาง 5 จังหวัด จำนวน 450 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 2,250 กก. ดังน้ี 1) ภูเก็ต จำนวน 120 

กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลป่าตอง, โรงพยาบาลถลาง,โรงพยาบาลฉลอง, โรงพยาบาล 

อบจ., โรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 จุด (ศาลากลางใหม่ และมอ.วิทยาเขตภูเก็ต), จุดคัดกรองท่าฉัตรไชย และ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2) สตูล จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสตูล, โรงพยาบาลสนาม ม.ราช

ภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ด่านคัดกรองทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง และด่านคัดกรอง 

อ.ทุ่งหว้า 3) ปัตตานี จำนวน 60 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลปัตตานี, โรงพยาบาลยะรัง, โรงพยาบาลหนองจิก, 

โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ และจุดคัดกรองอำเภอ (สนามกีฬา อบจ.) 4) ยะลา จำนวน 70 กล่อง ส่งมอบ

โรงพยาบาลยะลา , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.ยะหา, โรงพยาบาลบันนังสตา,โรงพยาบาลรามัน, 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, อาสาสมัครรักษาดินแดน 5) นราธิวาส จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบ โรงพยาบาล

นราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ (ม.นร), โรงพยาบาลสุไหงโกลก, ด่านกักกัน สุไหงโก



ลก, ศูนย์กักกันกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน, ศูนย์กักกันเทศบาลเมืองนราธิวาส, ศูนย์บริหารฯ โควิด- 19 

จ.นราธิวาส (ศบค.) และ รอบท่ี 2 ออกเดินทางวันท่ี 27 เมษายน 2563 จาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

จำนวน 150 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 750 กก. ไปยังจังหวัดสุดท้าย คือ 6) สงขลา จำนวน 150 กล่อง ส่งมอบ

โรงพยาบาลสงขลา, จุดคัดกรองประจำจังหวัด, โรงพยาบาลสนาม (สวนป๋าเปรม) โดยมีนายกังสดาล สวัสด์ิชัย 

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับซ้ือผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

คุณภาพส่งออกและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในราคาทุน เป็นจังหวัดต้นทางก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดปลายทาง

ภาคใต้ เพ่ือกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรท่ี 5 จ.สงขลา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งมอบให้แก่บุคลากรทาง

การแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ 

 

อัจฉรา : ข่าว, เมษายน 2563, กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร : ข้อมูล 

... 



 
 

ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรสู่ รพ.ใน 6 จังหวัดใต้ ให้กำลังใจหมอสู้

ภัยโควิด 

24 เมษายน 2563 

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือสมาคมชาวสวนมะม่วงฯ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย ระดมจัดส่งม่วง

น้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออก จากเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อ.ปากช่อง 

จ.นครราชสีมา รวม 3 ตัน มอบให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ตามโครงการ “สนับสนุนสินค้า

เกษตรไทยสู้ภัย โควิด-19”  ส่งตรงสู่ 6 จังหวัดภาคใต้ ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ 

ประเทศไทยอยู่รอด” เพ่ือให้กำลังใจให้คุณหมอ และช่วยเหลือชาวสวนท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเร่ิม

จัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย โควิด-19 (COVID-19) เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและ

ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตร

ไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซ้ือ

สินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิต

มะม่วงคุณภาพดีจากพ่ีน้องเกษตรกร พร้อมท้ังทยอยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เป็น

การช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วน้ัน 

ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมระดมทุนซ้ือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

คุณภาพส่งออกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา จำนวน 2 ตัน และนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคม

ชาวสวนมะม่วงไทยได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วง จำนวน 1 ตัน รวมท้ังส้ิน 3 

ตัน และขนส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซ่ึงคิดค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อม

บริการรับท่ีสวน โรงแพ็ก และส่งถึงปลายทางไปยังเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต สตูล ยะลา 

นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา 

รอบแรก เร่ิมออกเดินทางจากต้นทาง จ.นครราชสีมา เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2563 ไปยังปลายทาง 5 

จังหวัด จำนวน 450 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 2,250 กก. ดังน้ี 1) ภูเก็ต จำนวน 120 กล่อง ส่งมอบ

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลป่าตอง, โรงพยาบาลถลาง,โรงพยาบาลฉลอง, โรงพยาบาล อบจ., 

โรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 จุด (ศาลากลางใหม่ และมอ.วิทยาเขตภูเก็ต), จุดคัดกรองท่าฉัตรไชย และ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2) สตูล จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสตูล,โรงพยาบาลสนาม ม.ราช

ภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ด่านคัดกรองทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง และด่านคัดกรอง 

อ.ทุ่งหว้า 3) ปัตตานี จำนวน 60 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลปัตตานี, โรงพยาบาลยะรัง, โรงพยาบาลหนองจิก, 

โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ และจุดคัดกรองอำเภอ (สนามกีฬา อบจ.) 4) ยะลา จำนวน 70 กล่อง ส่งมอบ

โรงพยาบาลยะลา , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.ยะหา, โรงพยาบาลบันนังสตา,โรงพยาบาลรามัน, 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, อาสาสมัครรักษาดินแดน 5) นราธิวาส จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบ โรงพยาบาล

นราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ (ม.นร), โรงพยาบาลสุไหงโกลก,ด่านกักกัน สุไหงโก

ลก, ศูนย์กักกันกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน, ศูนย์กักกันเทศบาลเมืองนราธิวาส, ศูนย์บริหารฯ โควิด- 19 

จ.นราธิวาส (ศบค.) และ รอบท่ี 2 ออกเดินทางวันท่ี 27 เมษายน 2563 จาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

จำนวน 150 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 750 กก. ไปยังจังหวัดสุดท้าย คือ 6) สงขลา จำนวน 150 กล่อง ส่งมอบ

โรงพยาบาลสงขลา, จุดคัดกรองประจำจังหวัด, โรงพยาบาลสนาม (สวนป๋าเปรม) 

โดยมีนายกังสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับ

ซ้ือผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออกและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในราคาทุน เป็นจังหวัดต้น



ทางก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดปลายทางภาคใต้ เพ่ือกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี 

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จ.สงขลา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ใน

การส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ   































  
 

คนอยู่บ้านต้านโควิด แห่ส่ังทุเรียนเมืองจันท์ ส่งด่วน EMS วันเดียวได้กิน 

25 เม.ย. 2563 

ชาวสวนแห่ส่งผลไม้ ผ่านไปรษณีย์เป็นประวัติการณ์ เหตุจากคนส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่บ้านกันโควิด 

ขณะท่ี ไปรษณีย์ ขยายเวลาให้บริการเพ่ิม บางวันให้พนักงานทำงานถึง 4 ทุ่ม ป้องกันสินค้าตกค้างเสียหาย 

วันท่ี 25 เมษายน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระยะน้ี ส่งผลให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรฯ กับ บริษัทไปรษณีย์ไทย ท่ีผลักดันให้คนไทยอยู่บ้าน ด้วยการปรับรูปแบบใน

การขนส่งพัสดุทางไปรษณีย์ ในราคาลดต่ำและรวดเร็ว รูปแบบ EMS ทำให้มีผู้มาใช้บริการของไปรษณีย์ไทย

เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการส่งผลไม้ของชาวสวนใน จ.จันทบุรี 

พบว่า ท่ีทำการไปรษณีย์ไทย อ.มะขาม จ.จันทบุรี ในช่วงสุดสัปดาห์น้ี แม้จะเป็นแค่ท่ีทำการไปรษณีย์

ขนาดเล็ก แต่หลังจากสถานการณ์ไวรัสโควิด กลับมีชาวสวนนำผลไม้มาบรรจุหีบห่อ เฉล่ียวันละ 1,500 กล่อง 



ไม่นับรวมน้ำหนักในแต่ละห่อ ซ่ึงนับว่ามียอดการขนส่งพุ่งมากกว่าทุกปีท่ีผ่านมา ในแต่ละวันชาวสวนรวมไปถึง

ประชาชนท่ัวไป ทยอยเดินทางมาส่งพัสดุภัณฑ์ยังท่ีทำการไปรษณีย์ไทย อ.มะขาม อย่างไม่ขาดสาย 

นายอนนท์ เพรชศิริ หัวหน้าไปรษณีย์ อ.มะขาม ให้ข้อมูลว่า หลังจากได้มีการร่วมมือผลักดัน ให้คน

ไทยอยู่บ้าน ต้านไวรัสโควิด-19 ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีเป็นชาวสวนผลไม้ ได้นำผลผลิตมาส่งทางไปรษณีย์มาก

ข้ึน ถือเป็นประวัติการณ์เลย ขณะเดียวกัน ทางไปรษณีย์ มีเจ้าหน้าท่ีออกไปรับพัสดุภัณฑ์ถึงยังสวนผลไม้หรือ

ตามล้งผลไม้ เรียกว่า บริการรับถึงหน้าบ้านผู้ส่ง และส่งถึงหน้าบ้านผู้รับ พร้อมกับยืดเวลาทำการเพ่ิมข้ึน ซ่ึง

ไปรษณีย์ขนาดเล็ก จากท่ีเคยปิดทำการเวลา 16.00 น. ได้ขยายเวลาออกไปถึง 18.00 น. และขยายเวลา

เพ่ิมข้ึน หากเป็นช่วงท่ีมีผลไม้ออกมาก บางคร้ังต้องให้เจ้าหน้าท่ี ทำงานถึงเวลา 22.00 น. และจากท่ีเคยออก

รอบส่งตามเวลา 10.00 น. ในช่วงน้ีได้เปล่ียนมาเป็นระบบเต็มออกทันที เพ่ือจะได้กระจายสินค้าให้ถึงมือผู้รับ

ปลายทางได้รวดเร็ว ป้องกันการเสียหายของผลผลิต 

นายธานี วัชรินรัช ชาวสวนผลไม้ท่ีมาใช้บริการเป็นประจำ บอกว่า ต้ังแต่ไปรษณีย์ไทย ลดราคาค่า

ขนส่ง และบริการส่งผลไม้ได้รวดเร็ว หากเป็นพ้ืนท่ีจังหวัดข้างเคียง เพียงแค่ 1 วันถึง ส่วนจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีห่าง

ออกไปไกล อย่างช้าไม่เกิน 3 วัน ทำให้ผลไม้ไม่เสียหาย แต่ท้ังน้ี ต้องข้ึนอยู่กับการบรรจุลงหีบห่อของตัวผู้ส่ง

เอง 



 
 

ส่งมะม่วง ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ 6 จว.ชายแดนใต้ สู้ภัย COVID-19 

26 เมษายน 2563 

 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรม ส่งมะม่วงแทนความห่วงใย จากใจกรมส่งเสริมการเกษตร มอบ

ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 

ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่าตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเร่ิม

จัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือ

เกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย 

เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” 

 โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซ้ือสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่

บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

หรือ COVID-19 ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากพ่ีน้องเกษตรกร 

พร้อมท้ังทยอยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรท่ีได้รับ

ผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วน้ัน 



 ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมระดมทุนซ้ือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

คุณภาพส่งออกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา จำนวน 2 ตัน และนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคม

ชาวสวนมะม่วงไทย ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วง จำนวน 1 ตัน รวมท้ังส้ิน 3 

ตัน และขนส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซ่ึงคิดค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อม

บริการรับท่ีสวน โรงแพ็ก และส่งถึงปลายทางไปยังเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต สตูล ยะลา 

นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา รอบแรก เร่ิมออกเดินทางจากต้นทาง จ.นครราชสีมา เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 

2563 ไปยังปลายทาง 6 จังหวัด จำนวน 450 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 2,250 กก. ดังน้ี 

 1) ภูเก็ต จำนวน 120 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลป่าตอง, โรงพยาบาลถลาง,

โรงพยาบาลฉลอง, โรงพยาบาล อบจ., โรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 จุด (ศาลากลางใหม่ และมอ.วิทยาเขต

ภูเก็ต), จุดคัดกรองท่าฉัตรไชย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2) สตูล จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบ

โรงพยาบาลสตูล, โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ด่านคัด

กรองทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง และด่านคัดกรอง อ.ทุ่งหว้า 3) ปัตตานี จำนวน 60 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาล

ปัตตานี, โรงพยาบาลยะรัง, โรงพยาบาลหนองจิก, โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ และจุดคัดกรองอำเภอ (สนามกีฬา 

อบจ.) 4) ยะลา จำนวน 70 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลยะลา , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.ยะหา, 

โรงพยาบาลบันนังสตา,โรงพยาบาลรามัน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, อาสาสมัครรักษาดินแดน 5) 

นราธิวาส จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ 

(ม.นร), โรงพยาบาลสุไหงโกลก, ด่านกักกัน สุไหงโกลก, ศูนย์กักกันกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน, ศูนย์

กักกันเทศบาลเมืองนราธิวาส, ศูนย์บริหารฯ โควิด- 19 จ.นราธิวาส (ศบค.) และ รอบท่ี 2 ออกเดินทางวันท่ี 

27 เมษายน 2563 จาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 150 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 750 กก. ไปยัง

จังหวัดสุดท้าย คือ 6) สงขลา จำนวน 150 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสงขลา, จุดคัดกรองประจำจังหวัด, 

โรงพยาบาลสนาม (สวนป๋าเปรม) โดยมีนายกังสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนอธิบดี

กรมส่งเสริมการเกษตร รับซ้ือผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออกและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าใน

ราคาทุน เป็นจังหวัดต้นทางก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดปลายทางภาคใต้ เพ่ือกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยมี

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จ.สงขลา เป็นผู้แทนอธิบดีกรม

ส่งเสริมการเกษตร ในการส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ 

 

ขอบคุณ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร : ข้อมูล 



 
 

พิษโควิด-19 ไม่กระทบ ล้ินจ่ีวังโป่ง ชาวสวนท่ีเพชรบูรณ์ยังได้ราคาขายดี 

24 เม.ย. 2563 

 ชาวสวนล้ินจ่ีบ้านซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ย้ิมออกยามวิกฤติโควิด-19 ระบาด แต่ยังขายออก

หมดเกล้ียง 1.5 ตัน จนมีไม่พอความต้องการ การันตีด้วยรสชาติหวาน กรอบ เน้ือแน่น จนเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะ 

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ท่ีสวนล้ินจ่ีบ้านซับเปิบ หมู่ 3 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ถือว่าเป็นสวนล้ินจ่ี 

แห่งแรกและแห่งเดียวในพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถปลูกจนได้ผลผลิต สามารถเก็บขาย สร้างรายได้เล้ียงครอบครัว 

โดยเฉพาะในปีน้ี สภาพดินฟ้าอากาศมีความเหมาะสม ทำให้ผลผลิตล้ินจ่ี ออกลูกดกเต็มต้น และมีราคาดี แม้

จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 กำลังระบาดก็ตาม โดยล่าสุด นายนาวิน 

สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง พร้อมด้วย นางสาวลักขณา พรหมเศรณี เกษตรอำเภอวังโป่ง และ นายสุรศักด์ิ 

เหมือนสี นายก อบต.ซับเปิบ ก็ได้เข้าร่วมเย่ียมชมถึงสวน พร้อมลองชิมรสล้ินจ่ี สดๆ ใหม่ๆ จากต้น 

สำหรับสวนล้ินจ่ีแห่งน้ีมี นางสาวิตรี วันคอยท่า อายุ 36 ปี และ นายถาวร วันคอยท่า อายุ 37 ปี สอง

สามีภรรยา เป็นเจ้าของสวน นอกจากน้ียังมีลูกสาว อีก 2 คน ต่างกำลังช่วยกันเก็บผลผลิตล้ินจ่ี ท่ีกำลังสุกงอม



แดงเต็มต้น ให้กับผู้ปกครองกันอย่างขะมักเขม้น หลังจากมีออเดอร์ส่ังซ้ือ ส่ังจองเข้ามาเป็นจำนวนมาก จน

ผลผลิตในสวนท้ังหมด ถูกพ่อค้าแม่ค้านำรถมารับซ้ือไปเกล้ียง กว่า 1.5 ตันเลยทีเดียว 

นางสาวิตรี วันคอยท่า เจ้าของสวน เปิดเผยว่า เดิมทีตัวเองทำไร่ข้าวโพด ท่ีเป็นพืชเชิงเด่ียว จะต้องมี

การลงทุน และเพาะปลูกใหม่ทุกปี จึงตัดสินใจ แบ่งพ้ืนท่ี ราว 3 ไร่เศษ ทำการปลูกล้ินจ่ี ซ่ึงเป็นไม้ผล กว่า 40 

ต้น โดยปลูกมานานกว่า 20 ปีแล้ว ซ่ึงท่ีผ่านมา บางปีก็ได้ผลผลิตน้อย บางปีก็ได้ผลผลิตมาก ข้ึนอยู่กับสภาพ

ดินฟ้าอากาศท่ีเหมาะสม โดยในปีน้ี พบว่าอากาศเอ้ืออำนวย ทำให้ล้ินจ่ีในสวน ให้ผลผลิตจนดกเต็มต้น และ

เม่ือพร้อมเก็บจำหน่าย จึงได้ถ่ายรูปลงโซเชียล ปรากฏว่ามีพ่อค้าแม่ค้า ติดต่อส่ังซ้ือส่ังจองและนำรถมาขนส่ง

กันถึงท่ีหน้าสวน จนผลผลิตกว่า 1.5 ตันไม่เพียงพอต่อความต้องการผู้บริโภค แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โค

วิด-19 ระบาดก็ตาม ประกอบกับในปีน้ี ราคาดีกว่าปีท่ีผ่านมา โดยขายส่งหน้าสวนอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 30 บาท 

ส่วนขายปลีก อยู่ท่ีกิโลกรัมละ 35-40 บาท 

เจ้าของสวนล้ินจ่ี กล่าวต่อว่า ท่ีสวนล้ินจ่ีของตน ใช้การบริหารจัดการในรูปแบบครอบครัว โดยมีตน

และสามีเป็นหลัก แต่หากในช่วงวันหยุด หรือช่วงปิดเทอมขณะน้ี ก็จะมีลูกสาว อีก 2 คน ซ่ึงเรียนอยู่ใน

ระดับช้ัน ป.2 และ ป.5 ตามลำดับ มาคอยช่วยงาน ทำน่ันทำน่ี ตามความเหมาะสมของวัย และโดยเฉพาะช่วง

น้ี พบว่ามีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เป็นวงกว้าง ทำให้เกิดความเป็นห่วงเด็กๆ ไม่อยากให้ไปเล่น

ซุกซนท่ีอ่ืน จึงนำมาช่วยงานท่ีสวน ซ่ึงนอกจากจะปลอดภัยจากโควิดแล้วน้ัน ยังเป็นการซึมซับ เรียนรู้วิถีชีวิต

การเกษตร อีกทางหน่ึงด้วย 

สำหรับ ล้ินจ่ีบ้านซับเปิบ สามารถการันตีรสชาติได้เลยว่า หวาน กรอบ เน้ือแน่น กลายเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัว โดยในอนาคต ทางอำเภอวังโป่งจะได้เตรียมส่งเสริมให้มีการปลูกล้ินจ่ี ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตามความ

เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ท้องถ่ินต่อไป. 



 
 

งดพิธีแรกนาขวัญฯ  ป้องกันประชาชนจากโควิด-19 

23 เมษายน 2563 

ผู้ส่ือข่าวรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -

19  จึงได้งดพระราชพิธีแรกนาขวัญซ่ึงจัดข้ึนในวันพืชมงคลปีน้ีตรงกับวันท่ี 11พ.ค  เพ่ือสุขภาพของประชาชน

ท่ีทุกปีจะมาชมพระราชพิธีและแย่งเก็บเมล็ดพันธ์ุข้าว 

ท้ังน้ีตามปกติในช่วงเวลาน้ีจะต้องจัดสร้างพลับพลาพิธี รวมถึงการซ้อมนางหาบเงิน หาบทอง ท่ี

จะต้องฝึกซ้อมนานนับเดือน สำหรับการหาบพันธ์ุข้าวและธัญหารท่ีหนักเกือบ  50 กิโลกรัม  โดยปัจจุบันไม่มี

การฝึกหาบแต่อย่างใด 

 



อย่างไรก็ตามเม่ือสอบถามไปยังผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ ได้รับการแจ้งว่า ปีน้ีงดพิธี

แรกนาขวัญและกำลังเตรียมประกาศให้ทราบต่อไป 



 
 

"เฉลิมชัย" ส่ังหน่วยงานเร่งเคลียร์บัญชีเกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพ ล่ันทุกรายต้องถูกต้อง อย่ามีช่ือเดียว

ซ้ำซ้อนไปรับสิทธิอาชีพเกษตรอ่ืน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ระบุรอหลักเกณฑ์เง่ือนไขเยียวยา โควิด-

19 จากก.คลัง 

เม่ือวันท่ี 23 เม.ย. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยภายหลังเข้าพบ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เรียกหารือถึงการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ว่ารมว.เกษตรฯ เน้น

ย้ำให้อัพเดทข้อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร คลอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีระบบคัดกรอง

เกษตรกรอย่าให้มีช่ือรายเดียวไปซ้ำซ้อนกันได้รับสิทธิอาชีพเกษตรอ่ืนๆ โดยทางกรมฯ จะเคลียร์บัญชี

เกษตรกร ในส่วนกลุ่มพืช และหน่วยงานอ่ืนไปเคลียร์บัญชีเตรียมไว้ มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนเท่าไหร่ โดยทุก

หน่วยจะส่งไปให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะนายทะเบียนเกษตรกร จะตรวจคัดกรองเลข

บัตรประชาชน 13 หลัก เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเกษตรกรรายเดียวแต่ทำหลายอาชีพ 

 



"รมว.เกษตรฯ กำชับว่า ข้ึนทะเบียนเกษตรกร ต้องคลอบคลุมมากท่ีสุดทุกกลุ่ม ส่วนมาตรการเยียวยา

บรรเทาผลกระทบโควิด ต้องรอมาตรการน้ีมีหลักเกณฑ์ เง่ือนไข การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไร จาก

กระทรวงการคลัง ขณะน้ียังไม่ชัดเจน”อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้เร่งดำเนินการข้ันตอนการข้ึนทะเบียน โดยเชิญชวนเกษตรกรให้มาข้ึนตาม

รอบการเพาะปลูก เม่ือได้ตัวเลขสรุปทะเบียนเกษตรกร ทุกหน่วยงานเก่ียวข้อง จะหารือกัน เพ่ือเคลียร์คนซ้ำ

ออก เกษตรกรบางราย ข้ึนทะเบียน พืช และปศุสัตว์ ด้วย โดยรมว.เกษตรฯย้ำให้คัดกรองให้ดี อย่าให้มีปัญหา

แต่ละกรม มาน่ังเคลียร์บัญชีเกษตรกรกันให้ชัด ปลูกพืช ปศุสัตว์ ประมง อ้อย ยาง ยาสูบ และอ่ืนๆ แต่ละกลุ่ม

อาชีพมีจำนวนเท่าไหร่ และสศก.จะคัดกรองอีกช้ัน และเสนอบัญชีเกษตรกร ต่อรมว.เกษตรฯ และ 

กระทรวงการคลังว่ามีจำนวนเกษตรกรท่ีจะเข้าโครงการเยียวยา เท่าไหร่ 

ท้ังน้ี ขณะน้ียังไม่ทราบหลักเกณฑ์ เง่ือนไข จากกระทรวงการคลัง จ่ายเยียวยาอย่างไร เท่าไหร่ ก่ี

เดือน และยังอยู่ในข้ันตอนการเคลีรย์บัญชีเกษตรกร คาดการณ์ว่ามีประมาณ9-10ล้านครัวเรือน ส่วน

เกษตรกรรายใหม่ ยังไม่รู้เท่าไหร่ ข้ึนอยู่กับความสมัครใจของเกษตรกร ซ่ึงกรมจะปรับปรุงข้อมูลทะเบียน

เกษตรกรให้เร็วท่ีสุด 



 
 

เกษตรแถวหน้า : กษ.ไขข้อข้องใจระหว่างการข้ึนทะเบียน-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

วันศุกร์ ท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

ขณะน้ี เช่ือว่าหลายคนยังสับสนระหว่างเร่ืองการข้ึนทะเบียนเกษตรกร - การปรับปรุงทะเบียน

เกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร และเร่ืองของการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 จาก

รัฐบาล บางคนยังงงอยู่ว่าตัวเองเป็นเกษตรกรหรือไม่ แล้วจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่อย่างไร...เม่ือสองวันก่อน

ผมได้มีโอกาสไปน่ังฟัง นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แถลงข่าวให้ความชัดเจนถึง

เร่ืองดังกล่าว ซ่ึงพอสรุปใจความได้ว่า ทะเบียนเกษตรกร หรือ ทบก. คือ ข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการ

เกษตรท่ีแสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน

การส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการปรับปรุงวิธีจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาโดย

ตลอด เพ่ือความสมบูรณ์ในการนำข้อมูลมาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร เช่น จำนวนครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตร

แยกตามชนิดพืช การประมาณการผลผลิตการเกษตร และการวางแผนด้านการตลาด และปัจจุบันมีการใช้

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการประกันรายได้ และการขอรับเงิน

ช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติแต่การใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นไปตามเง่ือนไขของแต่ละโครงการและตาม

หน่วยงานท่ีเสนอโครงการน้ันๆ 

ท่ีผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียน

เกษตรกรอยู่เสมอ ตามรอบการผลิตของแต่ละพ้ืนท่ีคือ การข้ึนทะเบียนเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนคนใดคน

หน่ึง หรือหลายคนท่ีประกอบการเกษตรสามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกรได้โดย (รายใหม่-แปลงใหม่/รายเดิม-

แปลงใหม่) เอกสารท่ีใช้ในการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ประกอบด้วย ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนซ่ึงมี

หมายเลข 13 หลัก เอกสารสิทธิท่ีดินทำการเกษตร หรือสัญญาเช่าท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีต้ังแปลง ฐานทะเบียน

เกษตรกร กำหนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน = 1 ครัวเรือน (ต้ังแต่เดือน ต.ค. 2556 เป็นต้นมา) โดยบุคคลใน



ครัวเรือนท่ีมาขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร จะมีสถานะเป็นหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร ซ่ึง

หัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้แจ้งจำนวนสมาชิกท่ีช่วยประกอบกิจกรรมการเกษตรได้ โดยการย่ืนแบบ ทบก.01 ให้

ย่ืนท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอ ณ ท่ีต้ังแปลงปลูก หลังปลูกพืช 15 วัน 

ส่วนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (รายเดิม-แปลงเดิม) คือ การแจ้งปลูกพืชทุกฤดูเพาะปลูก 

หลังจากปลูกพืชชนิดน้ันๆ แล้ว 15 วัน กรณีข้าว/พืชไร่ หรือกรณีพืชอายุส้ัน หรือแจ้งปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

กรณีไม้ผล/พืชยืนต้น โดยหัวหน้าครัวเรือนสามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรท่ี

เคยแจ้งไว้ตอนข้ึนทะเบียน และลบรายช่ือสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ได้ช่วยงานการผลิตแล้วผ่าน

แอพพลิเคช่ัน Farmbook ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาข้ึนมาเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร 

การทำอาชีพการเกษตร (ปลูกพืช) จำนวนเท่าไร ถึงจะมีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนเกษตรกร เขามีหลักเกณฑ์

คือ การทำนาหรือทำไร่อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ รวมกันบนเน้ือท่ีต้ังแต่ 1 ไร่ข้ึนไป การปลูกผัก หรือการปลูกไม้

ดอกไม้ประดับ หรือการเพาะเห็ด หรือการปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหน่ึง หรือรวมกัน บนเน้ือท่ีต้ังแต่ 1 

งานข้ึนไป การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น หรือการปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่าง

หน่ึง หรือรวมกันบนเน้ือท่ีต้ังแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นต้ังแต่ 15 ต้นข้ึนไป การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นแบบ

สวนผสม อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกัน บนเน้ือท่ีต้ังแต่1 ไร่ และมีจำนวนต้นต้ังแต่ 15 ต้นข้ึนไป การทำนา

เกลือสมุทรบนเน้ือท่ีต้ังแต่ 1 ไร่ข้ึนไป การปลูกหม่อน การเล้ียงไหม อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกัน การ

เพาะเล้ียงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอ่ืน ๆ หมายความว่า การเล้ียงผ้ึงพันธ์ุ ผ้ึงโพรง ชันโรง คร่ัง จ้ิงหรีด ด้วง

สาคู ไส้เดือนดิน ชีวภัณฑ์และอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน ประกอบการเกษตรอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

รวมกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด และมีรายได้ต้ังแต่ 8,000 บาทต่อปีข้ึนไป ได้แก่การเล้ียงแม่โคนม 

ต้ังแต่ 1 ตัวข้ึนไป การเล้ียงโค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกัน ต้ังแต่ 2 ตัวข้ึนไป การเล้ียงสุกร แพะ 

หรือแกะ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกัน ต้ังแต่ 5 ตัวข้ึนไป การเล้ียงสัตว์ปีก ต้ังแต่ 50 ตัวข้ึนไป การเล้ียงสัตว์

น้ำ หรือการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกัน ซ่ึงปัจจุบันมีผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร จำนวน 

7,522,003 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันท่ี วันท่ี 15 เมษายน 2563) ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีระบบรายงานหากเกษตรกรไม่

มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หรือแจ้งเสียชีวิต หรือยกเลิกทำการเกษตร สถานะความเป็นเกษตรกรจะยังคง

อยู่ ปัจจุบัน ข้อมูลสะสม และในรอบการผลิต ปี 2562/2563 มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประมาณ 6.2 

ล้านครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตร ประมาณ 130 ล้านไร่ แบ่งเป็น เกษตรกรผู้ปลูกพืชและอ่ืนๆ 6,196,346 

ครัวเรือน พ้ืนท่ี 130 ล้านไร่ และเกษตรกรทำนาเกลือ 569 ครัวเรือน พ้ืนท่ี 27,125.83 ไร่ ท้ังน้ี จาก 6.19 

ครัวเรือน ท่ีมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เป็นหัวหน้าครัวเรือน และสมาชิกครัวเรือน รวม 16,332,997 คน 

จึงขอให้ประชาชนท่ัวไป ตรวจสอบความเป็นเกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

เท่าน้ัน เพ่ือป้องกันผู้นำข้อมูลเกษตรกรไปใช้เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน และควรตรวจสอบผ่านหลายหน่วยงาน 

เช่น กรมประมง กรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย การยางแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

ส่วนมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด-19 ของรัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณา ขอให้ติดตามข่าวสารจาก



ทางรัฐบาลอย่างใกล้ชิด สำหรับท่านท่ีเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว ไม่ต้องต่ืนตระหนกหรือมีข้อกังวล หากปรับรอบ

การผลิตแล้ว ขอให้รอติดตามข้อมูลข่าวสารต่อไป... 









 
 น่าน -เกษตรจังหวัดน่าน ลงพ้ืนท่ีแก้ปัญหาถ่ัวลิสงราคาตกต่ำ 

 25 เมษายน 2563 

 วันท่ี 25 เมษายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายธวัช จินะ เกษตร

อำเภอปัว และเจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอปัว ลงพ้ืนท่ีบ้านเฮ้ีย หมู่ 1 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัด

น่าน โดยมีนางประนอม ยะปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในพ้ืนท่ีให้การต้อนรับและให้ข้อมูลปัญหาถ่ัวลิสง

ท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทำให้ราคาผลผลิตถ่ัวลิสงราคา

ตกต่ำ เหลือกิโลกรัมละ 4-5 บาท ในปี 2562 ราคากิโลกรัมละ 10-11 บาท ซ่ึงเป็นพันธ์ุถ่ัวลิสงไทนาน 9 และ

พันธ์ุกาฬสินธ์ุ 2 ในพ้ืนท่ี 120 ไร่ เกษตรกร 469 ราย มีปริมาณผลผลิตจำนวน 1,401 ตัน โดยเกษตรจังหวัด

น่านได้ประสานทางตลาดไทในการส่งผลผลิตถ่ัวลิสงจำนวนดังกล่าวไปจำหน่าย 

 ซ่ึงเกษตรกรได้ตกลงราคากับทางตลาดไทในราคากิโลกรัมละ 15 บาท และเกษตรจังหวัดน่านได้

แนะนำกลุ่มเกษตรกรในการแก้ปัญหาอย่างย่ังยืนให้ใช้ตลาดนำการผลิตโดยต้ังผู้ประสานงานหลักของกลุ่ม ทำ

การผลิตผลผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามท่ีตลาดต้องการมีความซ่ือสัตย์ต่อผู้ประกอบการ ให้แนวทางการ

รวมกลุ่มจัดต้ังเป็นแปลงใหญ่ถ่ัวลิสงเพ่ือให้มีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มและทำให้

ภาครัฐสามารถเข้ามาสนับสนุนกลุ่มในด้านต่าง ๆ ได้ และให้แนวทางการแปรรูปผลผลิตถ่ัวลิสงเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ผลผลิตโดยเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ อาทิ กองทุนพัฒนาบทบาท



สตรีระดับจังหวัด ท่ีสามารถสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในการแปรรูปถ่ัวลิสงให้แก่

กลุ่มได้วงเงินถึง 2 แสนบาท 



 
 

เกษตรจังหวัดน่าน ลงพ้ืนท่ีพบเกษตรกร อ.ปัว แก้ปัญหาถ่ัวลิสงราคาตกต่ำ 

26 เม.ย. 2563 

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายธวัช จินะ เกษตรอำเภอปัว และเจ้าหน้าท่ี

สำนักงานเกษตรอำเภอปัว ลงพ้ืนท่ีบ้านเฮ้ีย หมู่ 1 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนางประนอม 

ยะปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในพ้ืนท่ีให้การต้อนรับและให้ข้อมูลปัญหาถ่ัวลิสงท่ีได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทำให้ราคาผลผลิตถ่ัวลิสงราคา 

ตกต่ำ เหลือกิโลกรัมละ 4-5 บาท เม่ือเทียบราคาในปี 2562 ราคากิโลกรัมละ 10-11 บาท ถ่ัวลิสงท่ี

เกษตรกรนำมาปลูก ประกอบด้วย 2 สายพันธ์ุ คือถ่ัวลิสงพันธ์ุไทนาน 9  และพันธ์ุกาฬสินธ์ุ 2 บนพ้ืนท่ี 120 

ไร่ เกษตรกร 469 ราย มีปริมาณผลผลิตจำนวน 1,401 ตัน โดยเกษตรจังหวัดน่านได้ประสานทางตลาดไทใน



การส่งผลผลิตถ่ัวลิสงจำนวนดังกล่าวไปจำหน่าย ซ่ึงเกษตรกรได้ตกลงราคากับทางตลาดไทในราคากิโลกรัมละ 

15 บาท 

     เกษตรจังหวัดน่าน ได้แนะนำกลุ่มเกษตรกรในการแก้ปัญหาอย่างย่ังยืนให้ใช้ตลาดนำการผลิตโดย

ต้ังผู้ประสานงานหลักของกลุ่ม ทำการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามท่ีตลาดต้องการ มีความซ่ือสัตย์ต่อ

ผู้ประกอบการ ให้แนวทางการรวมกลุ่มจัดต้ังเป็นแปลงใหญ่ถ่ัวลิสง เพ่ือให้มีการบริหารจัดการการผลิตและ

การตลาดของกลุ่มและทำให้ภาครัฐสามารถเข้ามาสนับสนุนกลุ่มในด้านต่างๆ ได้ และให้แนวทางการแปรรูป

ผลผลิตถ่ัวลิสงเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ 

อาทิ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดท่ีสามารถสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ในการแปรรูปถ่ัวลิสงให้แก่กลุ่มได้วงเงินถึง 2 แสนบาท 

 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้ส่ือข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ 

บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ 

แหล่งท่ีมา : สวท.น่าน 



 
 

เกษตรจังหวัดน่าน ลงพ้ืนท่ีติดตามการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” 

26 เมษายน 2020 



วันท่ี 26 เมษายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายธวัช จินะ เกษตร

อำเภอปัว และเจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอปัว ลงพ้ืนท่ีติดตามการปฏิบัติตามคำส่ังและประกาศของ

จังหวัดน่านหรือทางราชการกำหนด เก่ียวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ณ จุดรับซ้ือผลผลิตมะม่วง บ้านสวนทราย หมู่ 6 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

พบว่าผู้ประกอบการรับซ้ือและเกษตรกรท่ีนำผลผลิตมะม่วงในพ้ืนท่ีตำบลป่ากลางมาจำหน่ายมีการปฏิบัติตาม

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) อาทิ การกักกันตัว

ผู้ประกอบการท่ีเข้ามารับซ้ือผลผลิต การเว้นระยะห่าง การใช้เจลล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย

ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน ฯลฯ ในส่วนของผลผลิตมะม่วงท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีนำมาจำหน่ายให้ผู้ประกอบการน้ัน

เป็นมะม่วงพันธ์ุน้ำดอกไม้สีทอง มี 2 เกรด คือ เกรดส่งออก ราคากิโลกรัมละ 20 บาท และตกเกรด ราคา

กิโลกรัมละ 12 บาท/ บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมส่ือมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน 



 
 

เกษตรจังหวัดนครพนม จับมือ ไปรษณีย์ไทย ลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณ์มันแกวหวาน ต.น้ำก่ำ 

เพ่ิมช่องทางการตลาดช่วยเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบโควิด-19 

 วันท่ี 24 เมษายน 2563 

 นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต ลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพ้ืนท่ีอำเภอ

ธาตุพนม ซ่ึงเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกมันแกว ในการน้ีนางศสิมา สุภาษร เกษตรอำเภอธาตุพนม ร่วมลงพ้ืนท่ี

ให้ข้อมูลถึงผลกระทบท่ีกลุ่มเกษตรได้รับในการจำหน่ายผลผลิต ท่ีเร่ิมกำลังเก็บเก่ียวผลผลิตซ่ึงในทุกๆปีมัน

แกวเหล่าน้ี เกษตรกรจะนำมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นประจำทุกปีทำให้ไม่มีปัญหาเร่ืองของราคา



ท่ีตกต่ำและการตลาด ซ่ึงจะมีพ่อค้ามารับซ้ือถึงสวน ในการลงพ้ืนท่ีในคร้ังน้ีเกษตรจังหวัดได้ประสานไปรษณีย์

ไทย สาขาอำเภอธาตุพนม เพ่ือเป็นช่องทางในการกระจายผลผลิตและการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร และเร่ง

ช่วยเหลือเกษตรจำหน่ายผลผลิตตามฤดูกาลของการเก็บเก่ียว 082-8627195 (ชุติมา สุวรรณไมตรี) ณ ตำบล

น้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

  



 
 

พังงารณรงค์ "ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยจากโควิด-19" 

2020-04-24 16:37:22 

พังงา- พังงามอบพันธ์ุผักสวนครัวให้ชาวบ้าน รณรงค์ให้ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน 

ต้านภัยจากโควิด-19 ท่ีบ้านสวนพริก ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด

พังงา พร้อมนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัด

พังงา ร่วมมอบพันธ์ุผักสวนครัวให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือนำไปปลูกในช่วงวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา 

2019 ตามโครงการ “ปลูกผักอยู่บ้านสร้างแหล่งอาหารสร้างงาน ต้านภัยจากโควิด-19”เพ่ือช่วยเหลือในเร่ือง

การลดรายจ่าย สร้างรายได้แก่เกษตรกรและพ่ีน้องประชาชน เป็นมาตรการเสริมในการบรรเทาผลกระทบจาก

สถานการณ์ในขณะน้ี ให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบมีพืชอาหารบริโภค สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการ

พ่ึงพาตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสร้างความม่ันคงด้านอาหารภายในชุมชน 

นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภายในประเทศได้ทวีความรุนแรงข้ึน มีผู้ติดเช้ือกระจายไปหลายจังหวัด ซ่ึง

สถานการณ์ดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ภาคอุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียว และภาคการเกษตรของประเทศแล้ว เน่ืองจากมาตรการเร่งด่วนในการควบคุม และยับย้ังการ

แพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้เกิดปัญหาการกระจายสินค้า และเกิดการขาดแคลนพืชอาหารเพ่ือการบริโภค  

สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาได้ร่วมขับเคล่ือนให้คนพังงา “ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้าน

ภัยจากโควิด-19” ซ่ึงกำหนดจุดนำร่องในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จำนวน 13 จุด ในพ้ืนท่ี 6 อำเภอ โดยได้

ประสานงานขอรับการสนับสนุนด้านพันธ์ุพืชผัก และเมล็ดพันธ์ุผักจากศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริม

การเกษตรมาสนับสนุนให้กับเกษตรกร และจะดำเนินการรณรงค์ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดพังงาท้ัง 8 อำเภอ

ต่อไป อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530 



 
 



 
 

“เกษตรจังหวัดน่าน ลงพ้ืนท่ีพบปะกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย บ้านต้นผ้ึง ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน” 

25 เมษายน 2563 

 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายธวัช จินะ เกษตรอำเภอปัว และเจ้าหน้าท่ี

สำนักงานเกษตรอำเภอปัว ลงพ้ืนท่ีพบปะสมาชิกเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยบ้านต้นผ้ึง โดยมีนายจรัส 

จันต๊ะวงค์ ประธานกลุ่มฯ และสมาชิก ให้การต้อนรับ ณ ศาลาหมู่บ้านต้นผ้ึง หมู่ 11 ตำบลสถาน อำเภอปัว 



จังหวัดน่าน โดยเกษตรจังหวัดน่านได้ให้กำลังใจเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยบ้านต้นผ้ึงในการ

ปฏิบัติงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

การดำเนินงานตามหลักการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต การบริหารจัดการ

กลุ่ม ตลอดจนการทำการตลาด และแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำในพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตและเพ่ิม

คุณภาพผลผลิตลำไย ทางกลุ่มสามารถสำรวจแหล่งน้ำเสนอผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเตรียม

จัดทำโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณจากทางรัฐบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยทำเป็นโครงการเพ่ือ

ปรับปรุงแหล่งน้ำ จัดทำข้อมูลประมาณการเพ่ือสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ี เพ่ือให้

โครงการมีความพร้อมท่ีจะดำเนินการได้ทันทีเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบต้ังแต่การพัฒนาในเร่ืองแหล่งน้ำใช้ทางการเกษตร การ

สนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรทางด้านวิชาการ ในเร่ืองของการลดต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

(ศพก.) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

(ศจช.) ในการบริหารจัดดิน จัดการโรคและแมลงศัตรูพืช การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ตลอดจนพัฒนาทางด้าน

การตลาดโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต 

และฝากความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ท่ีมีความห่วงใยในการดูแลสุขภาพของพ่ีน้อง

ประชาชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นกำลั บุญงใจให้มีความ

ม่ันคงในการประกอบอาชีพได้อย่างย่ังยืนต่อไป / บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมส่ือมวลชนจังหวัดน่าน 

รายงาน 



 
น่าน -เกษตรจังหวัดน่าน ลงพ้ืนท่ีพบปะกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย 

25 เมษายน 2563 

เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายธวัช จินะ เกษตร

อำเภอปัว และเจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอปัว ลงพ้ืนท่ีพบปะสมาชิกเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยบ้าน

ต้นผ้ึง โดยมีนายจรัส จันต๊ะวงค์ ประธานกลุ่มฯ และสมาชิก ให้การต้อนรับ ณ ศาลาหมู่บ้านต้นผ้ึง หมู่ 11 

ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยเกษตรจังหวัดน่านได้ให้กำลังใจเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย

บ้านต้นผ้ึงในการปฏิบัติงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 การ

ดำเนินงานตามหลักการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม ตลอดจน

การทำการตลาด และแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำในพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตและเพ่ิมคุณภาพ

ผลผลิตลำไย ทางกลุ่มสามารถสำรวจแหล่งน้ำเสนอผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเตรียมจัดทำ

โครงการเพ่ือเสนอของบประมาณจากทางรัฐบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยทำเป็นโครงการเพ่ือปรับปรุง

แหล่งน้ำ จัดทำข้อมูลประมาณการเพ่ือสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ี เพ่ือให้โครงการ

มีความพร้อมท่ีจะดำเนินการได้ทันทีเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบต้ังแต่การพัฒนาในเร่ืองแหล่งน้ำใช้ทางการเกษตร การ

สนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรทางด้านวิชาการ ในเร่ืองของการลดต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร



(ศพก.) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

(ศจช.) ในการบริหารจัดดิน จัดการโรคและแมลงศัตรูพืช การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ตลอดจนพัฒนาทางด้าน

การตลาดโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต และฝากความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ท่ีมีความ

ห่วงใยในการดูแลสุขภาพของพ่ีน้องประชาชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 และเป็นกำลังใจให้มีความม่ันคงในการประกอบอาชีพได้อย่างย่ังยืนต่อไป 

 



 
 

น่านบูรณาการแก้ปัญหาให้เกษตรกรอำเภอเวียงสา 

วันท่ี 23 เมษายน 2563 

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน นาย

นพดล อุสาหะ พลังงานจังหวัดน่าน นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน นางสาวสุภาพร แซ่ล้ิม 

ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน นางพัฒน์นรี ทาสม รักษาการเกษตรอำเภอเวียงสาและเจ้าหน้าท่ีของแต่

หน่วยงาน ร่วมลงพ้ืนท่ีพบปะรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาของราษฎรในตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอ

เวียงสา จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง มีนายบุญธรรม ผาวังยศ นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง นายสกล เนตรใสวรกุล กำนันตำบลทุ่งศรีทอง และราษฎรในพ้ืนท่ีตำบล

ทุ่งศรีทอง ให้การต้อนรับและร่วมแจ้งปัญหาความเดือดร้อนในพ้ืนท่ีให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบและหา

แนวทางแก้ไข 

เกษตรจังหวัดน่านได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการเตรียมโครงการเพ่ือเสนอขอ

งบประมาณจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยจัดทำข้อมูล ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคาค่าใช้จ่าย 

ตลอดจนการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ี เน่ืองจากเป็นลักษณะงบประมาณโครงการเร่งด่วนจึงควรเตรียมโครงการให้มี

ความพร้อม ท่ีจะดำเนินการได้ทันที เม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

โครงการชลประทานน่านได้แจ้งในพ้ืนท่ีได้ดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยช่ืน ซ่ึงท่ีเป็นอ่างเก็บน้ำ

ขนาดกลาง ความจุ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้ว จะมีพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ 750 ไร่ สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถเสนอโครงการเพ่ือดำเนินการได้เอง และการป้องกันปัญหาอุทกภัยให้ใช้

ศาสตร์พระราชาคือการทำโครงการแก้มลิงเพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

พลังงานจังหวัดน่านได้แจ้งทางกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีสามารถขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือนำน้ำมาใช้ในทางการเกษตรและในส่วนของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสามารถ

ขอรับการสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเสนอโครงการผ่านทางพลังงานจังหวัดได้ 

 



พาณิชย์จังหวัดน่านดูแลในด้านการตลาดการเข้ามารับซ้ือขายในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีสามารถแจ้งทางพาณิชย์เพ่ือประสานผู้ประกอบการท่ีเข้ามารับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรให้การซ้ือ

ขายเป็นไปตามกลไกการตลาดได้ราคาท่ีเป็นธรรม และช่องทางการขายผลผลิตทางการเกษตรแบบออนไลน์

โดยสามารถลงทะเบียนการขายออนไลน์ได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลซ่ึงทางพาณิชย์จะส่งเจ้าหน้าท่ีมาให้

คำแนะนำช่วยในการทำการตลาดออนไลน์ต่อไป 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านเป็นผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวบรวมปัญหาอุปสรรคของแต่ละหน่วยงานถึงสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตรง แจ้งเตือน

การหลอกลวงเกษตรกร กรณีการปลูกป่าใช้หน้ีท่ีมีพฤติกรรมเก็บค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน การทำฝนหลวง

ได้บรรจุแผนทำฝนหลวงในพ้ืนท่ีจังหวัดน่านทุกอำเภอแล้ว และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในเร่ืองการไถ่

ถอนโฉนดท่ีดินทำกินผ่านทางกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา ได้แจ้งเร่ืองการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยใช้แอปพลิเคชันสมุด

ทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล Farmbook (ฟาร์มบุ๊ค) และการข้ึนทะเบียนโดยส่งแบบฟอร์มเอกสารหลักฐานผ่าน

ทางผู้นำชุมชนรวบรวมส่งให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอ เพ่ือลดการเดินทางไปสำนักงานเกษตรอำเภอ เพ่ือเป็น

การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



 
 

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน 

นายนพดล อุสาหะ พลังงานจังหวัดน่าน นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน นางสาว

สุภาพร แซ่ล้ิม ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน นางพัฒน์นรี ทาสม รักษาการเกษตรอำเภอเวียงสา

และเจ้าหน้าท่ีของแต่หน่วยงาน ร่วมลงพ้ืนท่ีพบปะรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาของราษฎรใน

ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

24 เมษายน 2020 

วันท่ี 23 เมษายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานน่าน นายนพดล อุสาหะ พลังงานจังหวัดน่าน นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์

จังหวัดน่าน นางสาวสุภาพร แซ่ล้ิม ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน นางพัฒน์นรี ทาสม รักษาการเกษตร

อำเภอเวียงสาและเจ้าหน้าท่ีของแต่หน่วยงาน ร่วมลงพ้ืนท่ีพบปะรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาของ

ราษฎรในตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง มี

นายบุญธรรม ผาวังยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง นายสกล เนตรใสวรกุล กำนันตำบลทุ่งศรี

ทอง และราษฎรในพ้ืนท่ีตำบลทุ่งศรีทอง ให้การต้อนรับและร่วมแจ้งปัญหาความเดือดร้อนในพ้ืนท่ีให้



หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบและหาแนวทางแก้ไข เกษตรจังหวัดน่านได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

โดยการเตรียมโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยจัดทำข้อมูล 

ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคาค่าใช้จ่าย ตลอดจนการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ี เน่ืองจากเป็นลักษณะงบประมาณ

โครงการเร่งด่วนจึงควรเตรียมโครงการให้มีความพร้อม ท่ีจะดำเนินการได้ทันที เม่ือได้รับการจัดสรร

งบประมาณ โครงการชลประทานน่านได้แจ้งในพ้ืนท่ีได้ดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยช่ืน ซ่ึงท่ีเป็นอ่างเก็บน้ำ

ขนาดกลาง ความจุ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้ว จะมีพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ 750 ไร่ สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถเสนอโครงการเพ่ือดำเนินการได้เอง และการป้องกันปัญหาอุทกภัยให้ใช้

ศาสตร์พระราชาคือการทำโครงการแก้มลิงเพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี พลังงานจังหวัดน่าน

ได้แจ้งทางกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีสามารถขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือนำน้ำมา

ใช้ในทางการเกษตรและในส่วนของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสามารถขอรับการสนับสนุนโรงอบ

พลังงานแสงอาทิตย์ โดยเสนอโครงการผ่านทางพลังงานจังหวัดได้ พาณิช์จังหวัดน่านดูแลในด้านการตลาดการ

เข้ามารับซ้ือขายในพ้ืนท่ี 

โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรท่ีสามารถแจ้งทางพาณิชย์เพ่ือประสานผู้ประกอบการท่ีเข้ามารับซ้ือ

ผลผลิตทางการเกษตรให้การซ้ือขายเป็นไปตามกลไกการตลาดได้ราคาท่ีเป็นธรรม และช่องทางการขาย

ผลผลิตทางการเกษตรแบบออนไลน์โดยสามารถลงทะเบียนการขายออนไลน์ได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลซ่ึง

ทางพาณิชย์จะส่งเจ้าหน้าท่ีมาให้คำแนะนำช่วยในการทำการตลาดออนไลน์ต่อไป สำนักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดน่านเป็นผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวบรวมปัญหาอุปสรรคของแต่

ละหน่วยงานถึงสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตรง แจ้งเตือนการหลอกลวงเกษตรกร กรณี

การปลูกป่าใช้หน้ีท่ีมีพฤติกรรมเก็บค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน การทำฝนหลวงได้บรรจุแผนทำฝนหลวงใน

พ้ืนท่ีจังหวัดน่านทุกอำเภอแล้ว และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในเร่ืองการไถ่ถอนโฉนดท่ีดินทำกินผ่าน

ทางกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา ได้แจ้งเร่ืองการปรับปรุงทะเบียน

เกษตรกรโดยใช้แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล Farmbook (ฟาร์มบุ๊ค) และการข้ึนทะเบียนโดยส่ง

แบบฟอร์มเอกสารหลักฐานผ่านทางผู้นำชุมชนรวบรวมส่งให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอ เพ่ือลดการเดินทางไป

สำนักงานเกษตรอำเภอ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมส่ือมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน 



 
 

มะม่วงแปลงใหญ่ ไม้ผลทำเงิน ใช้น้ำน้อย คนหนองสวรรค์ หนองบัวลำภู 

 24 เมษายน 2563 / เด่นวันน้ี 

 จะเรียกว่า “แปลงใหญ่” ก็คงไม่เต็มปากนัก เพราะเพ่ิงเป็นปีแรกของเกษตรกรกลุ่มน้ี ท่ีตัดสินใจจด

ทะเบียนวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ จากการส่งเสริมและสนับสนุนของสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวลำภู แต่หลังจากน้ี เกษตรกรกลุ่มน้ี พร้อมใจกันดำเนินกิจกรรมตามระเบียบปฏิบัติของการจด

ทะเบียนวิสาหกิจแปลงใหญ่ เพราะเช่ือว่าจะช่วยให้การค้าขายคล่องข้ึน และสามารถต่อรองราคาผลผลิตไปใน

ทิศทางท่ีดี 

 การจดทะเบียนวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่มะม่วง ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวลำภู เพ่ิงดำเนินไปเม่ือปลายปี 2562 ท่ีผ่านมา แต่ความแข็งแรงของเกษตรกรกลุ่มน้ี รวมตัวกันมา

ยาวนาน ในช่ือของ “กลุ่มไม้ผล” โดยมีผลไม้ คือ มะม่วง เป็นไม้ผลชูโรงหลักของกลุ่ม 



คุณคำพันธ์ วงศ์รินยอง ประธานกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่มะม่วง บอกว่า กลุ่มเพ่ิงจดทะเบียน

วิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ได้ไม่นาน แต่เกษตรกรรวมกลุ่มกันในนามของ กลุ่มไม้ผล มานานหลายสิบปีแล้ว 

และมี “มะม่วง” เป็นไม้ผลหลักท่ีข้ึนช่ือ และทำรายได้ให้กับกลุ่ม 

 อดีต มะม่วง เป็นพืชท่ีปลูกตามหัวไร่ปลายนา และตามบ้านของเกษตรกรทุกหลัง เก็บกิน เหลือมากก็

ขาย มีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาซ้ือท่ีหลังคาบ้าน มะม่วงท่ีพ่อค้าแม่ค้าให้ราคาซ้ือขาย คือ พันธ์ุเขียวเสวย ฟ้าล่ัน โชค

อนันต์ และแก้วขม้ิน เน้นมะม่วงสายพันธ์ุกินดิบ เม่ือเห็นเป็นราคา เกษตรกรจึงเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกตามท่ีดอน ทำให้

มีพ้ืนท่ีปลูกมะม่วงเฉพาะตำบลหนองสวรรค์ กว่า 600 ไร่ แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 320 ไร่ เพราะ 6-7 ปี

ก่อน รัฐบาลส่งเสริมให้ปลูกปาล์มและยางพารา ทำให้เกษตรกรส่วนหน่ึงหยุดปลูกมะม่วง หันไปปลูกยางพารา

และปาล์มแทน หรือบางรายลดพ้ืนท่ีปลูกมะม่วงลง ปลูกยางพาราหรือปาล์มแทนพันธ์ุมะม่วงท่ีกลุ่มวิสาหกิจ

เกษตรแปลงใหญ่มะม่วง ปลูกไว้ ได้แก่ เขียวเสวย ฟ้าล่ัน โชคอนันต์ แก้วขม้ิน และระยะหลังเร่ิมทดลองปลูก

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 

คุณคำพันธ์ เล่าว่า ดินในพ้ืนท่ีตำบลหนองสวรรค์ เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การปลูกไม้ผล

ประเภทมะม่วงมาก ท้ังยังไม่มีระบบชลประทานใกล้เคียง มีเพียงคลองซ่ึงอยู่ห่างจากพ้ืนท่ีปลูกมะม่วง

พอสมควร แต่เพราะมะม่วงเป็นพืชทนแล้ง ทำให้ไม่ต้องดูแลรดน้ำมาก อาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติก็ให้ผลผลิต

พอจำหน่ายได้ราคา แต่ถ้าปีไหนปริมาณน้ำฝนมีมาก ก็ช่วยให้ผลผลิตได้มากและสมบูรณ์ ขายได้ราคามากกว่า

ปกติ แม้มะม่วงจะเป็นพืชทนแล้ง และให้ผลผลิตจำหน่ายเป็นรายได้หลักของชาวตำบลหนองสวรรค์ แม้ไม่ต้อง

ทำระบบน้ำเช่นแปลงมะม่วงท่ีอ่ืน แต่เกษตรกรท่ีน่ีก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หากปริมาณน้ำฝนมีมาก หรือมี

แหล่งน้ำท่ีนำมาใช้ในแปลงมะม่วงได้เพียงพอ ก็จะช่วยให้ได้ผลผลิตมะม่วงท่ีสมบูรณ์และปริมาณผลผลิตท่ีมาก 

สร้างรายได้ท่ีดีอยู่แล้วให้ดีข้ึนไปอีก เม่ือระบบชลประทานไม่มี แหล่งน้ำอยู่ห่างไกล การเจาะบ่อบาดาลก็เป็น

อีกทางเลือก แต่เกษตรกรก็มีงบประมาณไม่มากพอจะเจาะบ่อบาดาลได้ทุกแปลง จึงอาศัยการหล่อเล้ียงน้ำฝน

ให้กับมะม่วงตามธรรมชาติ ดังน้ัน ภัยท่ีจะมีผลต่อผลผลิตมะม่วงแต่ละปี จึงข้ึนอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ 

คุณบุญเพ็ง เต็มสัตย์ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่มะม่วง อดีตประธานกลุ่มไม้ผล เล่าว่า 

จำนวนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่มะม่วง มี 43 ราย พ้ืนท่ี 320 ไร่ ลดลงจากเดิมท่ีมีกว่า 600 ไร่ 

ปัจจัยท่ีทำให้ผลผลิตมะม่วงลดลง นอกเหนือจากปริมาณน้ำท่ีไม่สามารถควบคุมได้ คือ แมลงศัตรูพืช ซ่ึงกลุ่ม

พยายามหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีเพ่ือกำจัดศัตรูพืชเหล่าน้ี แต่หากพบมากเกิน กำจัดด้วยวิธีธรรมชาติได้ อาจ

ต้องใช้สารเคมีบ้าง การปลูกมะม่วงของเกษตรกรกลุ่มน้ี ปลูกระยะ 6×6 เมตร ทำให้ได้มะม่วง จำนวน 30 ต้น 

ต่อไร่ และใช้วิธีปลูกแบบเสียบยอด โดยปลูกมะม่วงพันธ์ุกระสอหรือมะม่วงพันธ์ุแก้ว ซ่ึงเป็นมะม่วงพ้ืนถ่ินไว้

เป็นต้นตอก่อน เม่ือต้นตออายุได้ 2 ปี จึงนำมะม่วงพันธ์ุท่ีต้องการมาเสียบยอด การปลูกเช่นน้ี จะทำให้มะม่วง

มีรากแก้วท่ีแข็งแรง ลำต้นแข็งแรง หาอาหารเก่ง และเร่ิมให้ผลผลิตคร้ังแรกเม่ืออายุรวมปลูกต้นตอ ประมาณ 

4-5 ปี 

 



การให้น้ำ อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก แม้จะเป็นการปลูกมะม่วงแบบอาศัยธรรมชาติ แต่กลุ่มก็ยังพัฒนาการ

ผลิตด้วยการทำมะม่วงท้ังในฤดูและนอกฤดู 

“ราคามะม่วงในฤดู อยู่ท่ีกิโลกรัมละ 20 บาท แต่ถ้าเป็นมะม่วงนอกฤดู ราคาผลผลิตได้อยู่ท่ี กิโลกรัม

ละ 40 บาทข้ึนไป การบังคับให้มะม่วงออกนอกฤดู ทำตามความรู้ความชำนาญของเกษตรกรแต่ละคน หาก

ไม่ได้นอกฤดู ก็ยังได้ในฤดู ซ่ึงถือว่ายังทำรายได้ให้กับเกษตรกรท่ีน่ีเป็นหลักมากกว่าพืชชนิดอ่ืน” ประธานกลุ่ม

วิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่มะม่วง กล่าว 

ปริมาณผลผลิตต่อไร่ หากปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์ดี จะได้มะม่วงมากถึง 800-1,000 กิโลกรัม ต่อไร่ 

แต่ถ้าได้รับผลกระทบแล้ง จำนวนมะม่วงจะเหลือเพียง 500-800 กิโลกรัม ต่อไร่ 

คุณบุญทอง ปุตคะสิงห์ อายุ 77 ปี เกษตรกรรายแรกท่ีเร่ิมปลูกมะม่วงเต็มพ้ืนท่ี และเป็นผู้นำการ

เสียบยอดมะม่วงเข้ามาเผยแพร่ในพ้ืนท่ีตำบลหนองสวรรค์ เล่าว่า ตนเองมีพ้ืนท่ีปลูกมะม่วง 10 ไร่ ก่อนหน้าน้ี

มีจำนวนมากกว่าน้ี แต่แบ่งพ้ืนท่ีปลูกให้กับลูกชายไปส่วนหน่ึง ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรในพ้ืนท่ีว่า มี

ความชำนาญในการเสียบยอดมะม่วงท่ีเก่งท่ีสุด ซ่ึงรายได้แต่ละปีจากการปลูกมะม่วง 10 ไร่ ของคุณบุญทองสูง

ถึง 300,000 บาททีเดียว 

คุณบุญทอง เป็นเกษตรกรรายแรกท่ีไปอบรมการเสียบยอดจากวิทยาลัยเกษตรกรรม เม่ือปี 2528 

และเร่ิมลงทุนปลูกเองต้ังแต่ปี 2530 กระท่ังแปลงของคุณบุญทองได้รับคัดเลือกให้เป็นแปลงสาธิตการผลิต

มะม่วงนอกฤดู และแปลงมะม่วง GAP และหากเกษตรกรายใดต้องการให้คุณบุญทองเสียบยอดให้ คุณบุญทอง

ก็สามารถทำให้ได้ในราคาย่อมเยา 

คุณวสันต์ ม่ันคง เกษตรอำเภอเมือง อธิบายเพ่ิมเติมว่า อำเภอเมือง มีพ้ืนท่ีครอบคลุม 15 ตำบล แต่

มีเพียงตำบลหนองสวรรค์เท่าน้ัน ท่ีปลูกมะม่วงและเป็นไม้ผลทำรายได้ให้กับเกษตรกร ซ่ึงหลังการจดทะเบียน

แปลงใหญ่แล้ว เช่ือว่าจะมีเกษตรกรต่างตำบลหรือใกล้เคียงมาจดทะเบียนเป็นสมาชิก เพราะบางรายเร่ิมปลูก

มะม่วงแล้ว และจะทำให้พ้ืนท่ีปลูกมะม่วงเพ่ิมจำนวนข้ึน เน่ืองจากปัจจุบัน ปริมาณผลผลิตมะม่วงท่ีจำหน่าย

ออกไป ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค แม้ว่าต่อปีปริมาณผลผลิตท้ังในฤดูและนอกฤดูจะไม่ต่ำ

กว่า 200 ตัน ก็ตามเม่ือถามถึงเส้นทางมะม่วงดิบท่ีออกไปจากกลุ่ม คุณคำพันธ์ กล่าวว่า ไม่ทราบเร่ือง

ปลายทางของผลผลิต แต่เช่ือว่ามะม่วงของกลุ่มท่ีผลิตออกไป ไปถึง สปป. ลาว และเวียดนาม เพราะมีชาว 

สปป. ลาว และเวียดนาม เดินทางมาติดต่อขอซ้ือถึงสวนเป็นประจำ 

คุณคำพันธ์ บอกด้วยว่า แม้ว่ากลุ่มจะมีความชำนาญในการปลูกมะม่วง และมะม่วงเป็นพืชทนแล้ง แต่

หากระบบชลประทานเข้าถึง ก็จะช่วยให้ปริมาณผลผลิตในแต่ละปีเพ่ิมข้ึน เป็นรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนให้กับเกษตรกร

ได้ ดังน้ัน หากมีหน่วยงานท่ีช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนแหล่งน้ำ ก็จะทำให้เกษตรกรตำบลหนองสวรรค์มี

การทำการเกษตรท่ีคล่องตัวมากข้ึน 

เพ่ิมเติมความรู้ในการดูแลมะม่วงแปลงใหญ่ ติดต่อได้ท่ี คุณคำพันธ์ วงศ์รินยอง ประธานกลุ่มวิสาหกิจ

เกษตรแปลงใหญ่มะม่วง โทรศัพท์ 082-203-1125 คุณบุญเพ็ง เต็มสัตย์ อดีตประธานกลุ่มไม้ผล โทรศัพท์ 

086-010-7121 คุณบุญทอง ปุตคะสิงห์ โทรศัพท์ 087-020-9850 



 
 

มะม่วงกาฬสินธ์ุ รสชาติดี คุณภาพเย่ียม ราคาไม่แพง 

23 เมษายน 2563 

 เม่ือเร็วๆ น้ี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ เปิดเผยว่า จังหวัดกาฬสินธ์ุเป็นแหล่ง

ปลูกมะม่วงคุณภาพดีเพ่ือการส่งออก แต่ละปีทำรายได้ให้ประเทศประมาณ 70 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือ



ประชาชนคนไทยบริโภคภายในประเทศ ผลผลิตออกมาจำนวนมากในเดือนเมษายน ปี 2563 จากการท่ี

ประสบปัญหาวิกฤติ COVID-19 มะม่วงไม่สามารถส่งออกได้หรือส่งออกได้น้อยเพราะมีข้อจำกัดมาก ตลาดท้ัง

ในและต่างประเทศซบเซา การขนส่งมีปัญหา รถว่ิงกระจายผลมะม่วงไม่สะดวก ทำให้ผลผลิตเหลือค้างในสวน

จำนวนมากส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ จึงเชิญชวนประชาชนบริโภคมะม่วง

คุณภาพดีเกรดส่งออกได้รับการรับรอง GAP ราคาถูก เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรในช่วงเมษายน 2563 น้ี มี

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง หนองกุงศรี สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ คุณภาพดี หอม หวาน ลูกโต 2-3 ลูก ต่อ

กิโลกรัม รสชาติหวานอร่อย เน้ือสวย…มะม่วงมหาชนก อำเภอหนองกุงศรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ มี

คุณสมบัติพิเศษท้ังหอม หวาน อร่อย และรสชาติดี สามารถส่ังซ้ือจากเกษตรกร/กลุ่มชาวสวนได้โดยตรง 

มะม่วงเกรด A บรรจุลงกล่อง กล่องละ 10 กิโลกรัม ราคา 350 บาท (ราคารวมค่าขนส่ง โดยบริษัท เคอร์ร่ี) 

ตรงถึงบ้านทุกท่านอย่างรวดเร็ว 2-3 วัน (เกษตรกรจัดส่งแบบแก่จัด) 

 สนใจติดต่อส่ังซ้ือได้ท่ี คุณทัศนียภาพ อุ่นทะโคตร ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหนองกุงศรี โทร. 

(088) 728-1237 หรือตรงไปท่ีสวนมะม่วง นายบรรจง ศรีมามาศ บ้านเลขท่ี 2 หมู่ท่ี 2 บ้านโนนสมบูรณ์ 

ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีพร้อมบริการ มะม่วงน้ำดอกไม้ เขียวเสวย ฟ้าล่ัน ติดต่อ

สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ น.ส.จิตลดา เมตตรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โทร. (089) 

566-7261 หรือ นายอภิเดช แก้วพระพาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทร. (081) 282-1580 

ครับ 
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