
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 

  

ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ทะเบียนเกษตรกร 1.เกษตรกรสุดปล้ืมเงินเยียวยารอบแรกถึงมือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

2.เกษตรกรสุดปล้ืมเงินเยียวยางวดแรกถึงมือ เว็บไซต์แนวหน้า 

วันผ้ึงโลก 3.“เข้มแข็ง” กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์วิสัยทัศน์ วันผ้ึง

โลก 20 พ.ค. 63 วางเป้าพัฒนาท่ีย่ังยืน ด้วยเกษตร

ปลอดภัย ผ่านเกษตรแปลงใหญ่ผ้ึง 

หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ 

4.กรมส่งเสริมเกษตรฯหนุนเล้ียงผ้ึงไทย  ยังแข็ง สร้างเม็ด

เงินกว่า 600 ล. ครองแชมป์ส่งออกอันดับ 2 อาเซียน 

เว็บไซต์สยามรัฐ 

5.กรมส่งเสริมเกษตรฯหนุนเล้ียงผ้ึงไทย  ยังแข็ง สร้างเม็ด

เงินกว่า 600 ล. ครองแชมป์ส่งออกอันดับ 2 อาเซียน 

Line Today (สยามรัฐ

ออนไลน์) 

6.หน้ามองฟ้า เท้าหย่ังดิน : วันผ้ึงโลก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ออนไลน์ 

7.หน้ามองฟ้า เท้าหย่ังดิน : วันผ้ึงโลก เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ 

วิกฤติโควิด-19 8.กรมส่งเสริมการเกษตรช้ีเป้าแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพภาค

ตะวันออกพร้อมเชิญชวนบริโภคในประเทศ 

เว็บไซต์ Thailand plus 

9.กรมส่งเสริมการเกษตรช้ีเป้าแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพภาค

ตะวันออกพร้อมเชิญชวนบริโภคในประเทศ 

เว็บไซต์เกษตรสาระดี

ดอทคอม 

10.ช้ีเป้าแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพภาคตะวันออก ชวน

บริโภคสินค้าเกษตรไทย 

เว็บไซต์สยามรัฐ 

11.ส่องเกษตร : เกษตรหลัง COVID-19 เว็บไซต์แนวหน้า 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

วิกฤติโควิด-19 12.สกู๊ปหน้า 1 : สวนผลไม้เมืองจันท์  

ขายออนไลน์สู้โควิด-19 

เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ 

13.กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธ์ุมะเขือ 20,000 ต้น 

ช่วยเหลือเกษตรกร ท่ีได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ 

ไทยนิวส์ 



ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

วิกฤติโควิด-19 14.สงขลา-กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธ์ุมะเขือ 

20,000 ต้น ช่วยเหลือเกษตรกร ท่ีได้รับผลกระทบจากโรค 

COVID-19 

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์

โฟกัสไทม์ 

15.สงขลา-กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธ์ุมะเขือ 

20,000 ต้น ช่วยเหลือเกษตรกร ท่ีได้รับผลกระทบจากโรค 

COVID-19 

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ 4 

เหล่าทัพ 

16.สงขลา-กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธ์ุมะเขือ 

20,000 ต้น ช่วยเหลือเกษตรกร ท่ีได้รับผลกระทบจากโรค 

COVID-19 

เว็บไซต์ฉะเชิงเทรานิวส์ 

ออนไลน์ 

17.สงขลา-กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธ์ุมะเขือ 

20,000 ต้น ช่วยเหลือเกษตรกร ท่ีได้รับผลกระทบจากโรค 

COVID-19 

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ 

เพ่ือปวงชน 

18.สงขลา-กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธ์ุมะเขือ 

20,000 ต้น ช่วยเหลือเกษตรกร ท่ีได้รับผลกระทบจากโรค 

COVID-19 

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์  

ดีดีโพสต์นิวส์ 

19.กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธ์ุมะเขือ 20,000 ต้น 

ช่วยเหลือเกษตรกร  

ช่วงโควิด 

เว็บไซต์ 

songkhlatoday.com 

20.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าท่ีร่วมเก็บผัก 

"บ้านเกษตรพอเพียงเล้ียงชีวิต สู้วิกฤต COVID-19" เพ่ือ

แบ่งปันตู้ปันสุขโคราช บรรเทาทุกข์จากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ COVID-19 

เว็บไซต์สำนักข่าว

ประชาสัมพันธ์ 

 



 



 
เกษตรกรสุดปล้ืมเงินเยียวยางวดแรกถึงมือ 

 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้า โครงการ

ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรฯโดยจ่ายเงิน

ช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชี 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ได้โอนงวด

แรก (เกษตรกลุ่มแรก) ไปเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม จึงขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรได้รับเงินเยียวยางวดแรก 

ซ่ึงตนในฐานะรมว.เกษตรฯให้แนวทางช่วยเกษตรกรให้ดีท่ีสุด เพราะการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรให้

กลับมาอยู่ดีกินดีคือหน้าท่ีของตน กระทรวงเกษตรฯจะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร แต่ขอให้เร่งข้ึนทะเบียน

หรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันภายในวันท่ีกำหนด โดยเกษตรกรท่ีได้รับสิทธ์ิสามารถ

ตรวจสอบผลโอนเงินได้ท่ี www.เยียวยาเกษตรกร.com 

 ด้านนายทำนนท์ แซ่ล้ี เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ข้าวและพืชผัก ในอ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทเปิดเผยว่า 

ตนฝากขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ ท่ีช่วยเหลือจัดสรรเงินเยียวยาให้เกษตรกรในช่วงโควิด-19 

ระบาด ซ่ึงเงินเยียวยามาทันเวลาฤดูฝนพอดี จะนำเงินท่ีได้ไปลงทุนพัฒนาต่อยอดการเกษตร ซ้ือเมล็ดพันธ์ุผัก 

ทำปุ๋ยหมัก และฝากถึงเพ่ือนเกษตรกรให้รับผิดชอบต่อหน้าท่ีเกษตรกร โดยไปข้ึนทะเบียนเกษตรกรและ

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนสม่ำเสมอ เพราะเม่ือเกิดภาวะวิกฤติภาครัฐจะได้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยา ชดเชยได้

ทันเวลา 

 เช่นเดียวกับนายอมร ขุนรามบุตร เกษตรกรผู้ปลูกพืชและเล้ียงปศุสัตว์ จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ได้รับเงิน

เยียวยาเกษตรกรแล้ว ฝากขอบคุณ รัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯท่ีจัดสรรเงินเยียวยาเกษตรกรมาช่วยเหลือ



เน่ืองจากท่ีผ่านมาประสบปัญหาขายสินค้าเกษตรทำได้ยากลำบาก ตนจะนำเงินเยียวยาดังกล่าวมาใช้จ่าย

ส่ิงจำเป็น รวมท้ังนำเงินเยียวยาบางส่วนมาลงทุนต่อยอดพัฒนาฟาร์มของตนให้ได้มาตรฐานต่อไป 

ท้ังน้ี เกษตรกรตรวจสอบสิทธ์ิรับเงินเยียวยาได้จากระบบตรวจสอบสิทธ์ิรับเงินเยียวยาเกษตรกร ท่ี

เว็บไซต์กระทรวงเกษตรฯ www.moac.go.th หรือ http://savefarmer.oae.go.th/ โดยตรงและติดตามผล

โอนเงินได้จากเว็บไซต์ธ.ก.ส. www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือตู้ปรับสมุดหน้า ธ.ก.ส. ท่ัวประเทศ และจากตู้ 

ATM ทุกธนาคาร 



 





 
กรมส่งเสริมเกษตรฯหนุนเล้ียงผ้ึงไทยยังแข็ง สร้างเม็ดเงินกว่า 600 ล. ครองแชมป์ส่งออกอันดับ 

2 อาเซียน 

20 พฤษภาคม 2563 

"กรมส่งเสริมการเกษตร" เผยอุตสาหกรรมเล้ียงผ้ึงของไทยยังเข้มแข็ง ครองอันดับผู้ส่งออกอันดับ 

2 ของอาเซียน และ 36 ของโลก สร้างเม็ดเงิน 616 ล้าน พร้อมชูโครงการเกษตรแปลงใหญ่ผ้ึง เป็นโมเดล

การพัฒนาด้วยหลักเกษตรปลอดภัย ร่วมฉลองวันผ้ึงโลก 20 พ.ค. 63 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ด้วยในวันท่ี 20 พฤษภาคม 

2563 น้ี ตรงกับวันผ้ึงโลกหรือ World Bee Day ตามท่ีองค์การอาหารและเกษตรแห่งชาติ (FAO) กำหนดกรม

ส่งเสริมการเกษตร ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการเล้ียงผ้ึงและแมลงช่วยผสมเกสรได้ให้ความ

ได้เห็นชอบและสนับสนุนวันผ้ึงโลกมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกษตรกรและบุคคลท่ัวไปเห็นถึงความสำคัญของผ้ึง

และแมลงช่วยผสมเกสร ในการผลิตพืชผลทางการเกษตรท่ีปลอดภัยจากสารเคมี และส่งเสริมการเล้ียงผ้ึงและ

แมลงอย่างย่ังยืน นอกจากน้ียังเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ 



"ผ้ึง เป็นแมลงท่ีมีความสำคัญต่อการสร้างความม่ันคงด้านอาหารโลก และก่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งห่วง

โซ่อาหาร และยังเป็นสินค้าตลาดโลกต้องการ ดังน้ันกรมฯจึงได้มีนโยบายส่งเสริมการเล้ียงท้ังผ้ึงพันธ์ุ ผ้ึงโพรง รวมถึง

ชันโรง ภายใต้โครงการท่ีสำคัญเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมการเล้ียงผ้ึงของประเทศไทย ประกอบด้วย 1. โครงการ

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซ่ึงเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาต้ังแต่ปี 2560-

2563 โดยมีเป้าหมายจำนวน 54 แปลง และ 2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากลุ่มทางเลือกเพ่ือสุขภาพ 

(แมลงเศรษฐกิจ) ท่ีมีเป้าหมายส่งเสริมใน 16 จังหวัดท่ัวประเทศ" 

นอกจากน้ีอาชีพการเล้ียงผ้ึงยังให้ประโยชน์ทางอ้อมแก่เกษตรกร คือ ได้แมลงมาช่วยผสมเกสร เพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตในแปลงใหญ่ไม้ผลท่ีสำคัญ อาทิ การใช้ผ้ึงพันธ์ุช่วยผสมเกสรในแปลงใหญ่สวนลำไยของ

ภาคเหนือ และการใช้ผ้ึงโพรงช่วยผสมเกสรในแปลงใหญ่ไม้ผลของภาคใต้ และการใช้ชันโรงช่วยผสมเกสรทุเรียนใน

แปลงใหญ่สวนผลไม้ภาคตะวันออก โดยพบว่ามีประสิทธิภาพช่วยผสมเกสรเพ่ิมข้ึน เช่น ลำไย เพ่ิมข้ึน 78.78 % เงาะ

โรงเรียน เพ่ิมข้ึน 75.09 % ล้ินจ่ี เพ่ิมข้ึน 42.05 % พืชตระกูลแตง เพ่ิมข้ึน 39.00 % และ งา เพ่ิมข้ึน 26.70%” 

"ปัจจุบันไทยเป็นประเทศ ท่ีมีการเล้ียงผ้ึงในระดับอุตสาหกรรม ผลิตน้ำผ้ึงมากเป็นอันดับท่ี 36 ของโลก และ

เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากเวียดนาม โดยไทยผลิตน้ำผ้ึง ได้ 10,110 ตัน มีเกษตรกรผู้เล้ียง 1,215 ราย ผ้ึง 

353,724 รัง เก็บน้ำผ้ึงจากดอกลำไย ล้ินจ่ี งา กาแฟ ทานตะวัน และสาบเสือ ได้มากกว่า 12,203 ตัน มีการส่งออก

น้ำผ้ึงไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย แคนาดา และจีน จำนวน 7,907.95 ตัน คิดเป็น

มูลค่า 616.59 ล้านบาท นอกจากน้ียังมีผลพลอยได้จากการผลิตไขผ้ึง เกสร และนมผ้ึง อีกด้วย" 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า อย่างไรก็ตามช่วงเวลาท่ีผ่านมา มีผ้ึงจำนวนมากตายเพราะสารเคมี

กำจัดแมลงศัตรูพืช ผนวกกับจำนวนสัตว์ป่า และพ้ืนท่ีลดลง โดยมีงานวิจัยช้ีว่า ร้อยละ 40 ของแมลงผสมเกสรท่ัวโลก 

เช่น ผ้ึง และผีเส้ือ เส่ียงต่อการสูญพันธ์ุ ทาง FAO ได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันปกป้องแมลงผสมเกสรพืช 

(pollinator) โดยเฉพาะ ผ้ึง เพ่ือความร่วมมือดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีนโยบายให้ความสำคัญกับการ

ส่งเสริมการเกษตรท่ีปลอดภัย และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การทําการเกษตรย่ังยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อม ด้วยการส่งเสริม

การป้องกันและกําจัดศัตรูแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management: IPM) การกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 

(Biological Control) เป็นต้น 

"การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของกรมส่งเสริมการเกษตร ล้วนแต่ก่อประโยชน์ต่อความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ความม่ันคงทางด้านอาหาร และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ตามกรอบสหประชาชาติ อันจะนำประโยชน์มาสู่พ่ีน้องเกษตรกรผู้เล้ียง

ผ้ึงชาวไทยท้ังประเทศ"นายเข้มแข็ง กล่าว 

 



 
กรมส่งเสริมเกษตรฯหนุนเล้ียงผ้ึงไทยยังแข็ง สร้างเม็ดเงินกว่า 600 ล. ครองแชมป์ส่งออกอันดับ 

2 อาเซียน 

20 พฤษภาคม 2563 

"กรมส่งเสริมการเกษตร" เผยอุตสาหกรรมเล้ียงผ้ึงของไทยยังเข้มแข็ง ครองอันดับผู้ส่งออกอันดับ 

2 ของอาเซียน และ 36 ของโลก สร้างเม็ดเงิน 616 ล้าน พร้อมชูโครงการเกษตรแปลงใหญ่ผ้ึง เป็นโมเดล

การพัฒนาด้วยหลักเกษตรปลอดภัย ร่วมฉลองวันผ้ึงโลก 20 พ.ค. 63 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ด้วยในวันท่ี 20 พฤษภาคม 

2563 น้ี ตรงกับวันผ้ึงโลกหรือ World Bee Day ตามท่ีองค์การอาหารและเกษตรแห่งชาติ (FAO) กำหนดกรม

ส่งเสริมการเกษตร ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการเล้ียงผ้ึงและแมลงช่วยผสมเกสรได้ให้ความ

ได้เห็นชอบและสนับสนุนวันผ้ึงโลกมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกษตรกรและบุคคลท่ัวไปเห็นถึงความสำคัญของผ้ึง

และแมลงช่วยผสมเกสร ในการผลิตพืชผลทางการเกษตรท่ีปลอดภัยจากสารเคมี และส่งเสริมการเล้ียงผ้ึงและ

แมลงอย่างย่ังยืน นอกจากน้ียังเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ 



"ผ้ึง เป็นแมลงท่ีมีความสำคัญต่อการสร้างความม่ันคงด้านอาหารโลก และก่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งห่วง

โซ่อาหาร และยังเป็นสินค้าตลาดโลกต้องการ ดังน้ันกรมฯจึงได้มีนโยบายส่งเสริมการเล้ียงท้ังผ้ึงพันธ์ุ ผ้ึงโพรง รวมถึง

ชันโรง ภายใต้โครงการท่ีสำคัญเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมการเล้ียงผ้ึงของประเทศไทย ประกอบด้วย 1. โครงการ

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซ่ึงเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาต้ังแต่ปี 2560-

2563 โดยมีเป้าหมายจำนวน 54 แปลง และ 2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากลุ่มทางเลือกเพ่ือสุขภาพ 

(แมลงเศรษฐกิจ) ท่ีมีเป้าหมายส่งเสริมใน 16 จังหวัดท่ัวประเทศ" 

นอกจากน้ีอาชีพการเล้ียงผ้ึงยังให้ประโยชน์ทางอ้อมแก่เกษตรกร คือ ได้แมลงมาช่วยผสมเกสร เพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตในแปลงใหญ่ไม้ผลท่ีสำคัญ อาทิ การใช้ผ้ึงพันธ์ุช่วยผสมเกสรในแปลงใหญ่สวนลำไยของ

ภาคเหนือ และการใช้ผ้ึงโพรงช่วยผสมเกสรในแปลงใหญ่ไม้ผลของภาคใต้ และการใช้ชันโรงช่วยผสมเกสรทุเรียนใน

แปลงใหญ่สวนผลไม้ภาคตะวันออก โดยพบว่ามีประสิทธิภาพช่วยผสมเกสรเพ่ิมข้ึน เช่น ลำไย เพ่ิมข้ึน 78.78 % เงาะ

โรงเรียน เพ่ิมข้ึน 75.09 % ล้ินจ่ี เพ่ิมข้ึน 42.05 % พืชตระกูลแตง เพ่ิมข้ึน 39.00 % และ งา เพ่ิมข้ึน 26.70%” 

"ปัจจุบันไทยเป็นประเทศ ท่ีมีการเล้ียงผ้ึงในระดับอุตสาหกรรม ผลิตน้ำผ้ึงมากเป็นอันดับท่ี 36 ของโลก และ

เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากเวียดนาม โดยไทยผลิตน้ำผ้ึง ได้ 10,110 ตัน มีเกษตรกรผู้เล้ียง 1,215 ราย ผ้ึง 

353,724 รัง เก็บน้ำผ้ึงจากดอกลำไย ล้ินจ่ี งา กาแฟ ทานตะวัน และสาบเสือ ได้มากกว่า 12,203 ตัน มีการส่งออก

น้ำผ้ึงไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย แคนาดา และจีน จำนวน 7,907.95 ตัน คิดเป็น

มูลค่า 616.59 ล้านบาท นอกจากน้ียังมีผลพลอยได้จากการผลิตไขผ้ึง เกสร และนมผ้ึง อีกด้วย" 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า อย่างไรก็ตามช่วงเวลาท่ีผ่านมา มีผ้ึงจำนวนมากตายเพราะสารเคมี

กำจัดแมลงศัตรูพืช ผนวกกับจำนวนสัตว์ป่า และพ้ืนท่ีลดลง โดยมีงานวิจัยช้ีว่า ร้อยละ 40 ของแมลงผสมเกสรท่ัวโลก 

เช่น ผ้ึง และผีเส้ือ เส่ียงต่อการสูญพันธ์ุ ทาง FAO ได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันปกป้องแมลงผสมเกสรพืช 

(pollinator) โดยเฉพาะ ผ้ึง เพ่ือความร่วมมือดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีนโยบายให้ความสำคัญกับการ

ส่งเสริมการเกษตรท่ีปลอดภัย และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การทําการเกษตรย่ังยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อม ด้วยการส่งเสริม

การป้องกันและกําจัดศัตรูแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management: IPM) การกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 

(Biological Control) เป็นต้น 

"การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของกรมส่งเสริมการเกษตร ล้วนแต่ก่อประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความม่ันคงทางด้านอาหาร และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ตามกรอบสหประชาชาติ อันจะนำประโยชน์มาสู่พ่ีน้องเกษตรกรผู้เล้ียงผ้ึงชาวไทยท้ัง

ประเทศ"นายเข้มแข็ง กล่าว 





 
หน้ามองฟ้า เท้าหย่ังดิน : วันผ้ึงโลก 

20 พ.ค. 2563 

20 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันผ้ึงโลก (World Bee Day) ตามท่ีองค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (FAO) กำหนด 

กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการเล้ียงผ้ึงและแมลงช่วยผสมเกสร ได้

สนับสนุนวันผ้ึงโลกมาอย่างต่อเน่ือง นอกจากจะส่งเสริมการเล้ียงท้ังผ้ึงพันธ์ุ ผ้ึงโพรง ชันโรง ภายใต้โครงการ

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาต้ังแต่ปี 2560-2563 มีเป้าหมาย 54 แปลง และโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากลุ่มทางเลือกเพ่ือสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) ท่ีมีเป้าหมายส่งเสริมใน 16 จังหวัดท่ัว

ประเทศ 

“การเล้ียงผ้ึงให้ประโยชน์ทางอ้อมแก่เกษตรกร ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตในแปลงใหญ่ไม้ผล 

เน่ืองจากผ้ึงช่วยให้การผสมเกสรดีข้ึน ทำให้ลำไยมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 78.78% เงาะโรงเรียน เพ่ิมข้ึน 75.09% 

ล้ินจ่ี เพ่ิมข้ึน 42.05% พืชตระกูลแตง เพ่ิมข้ึน 39.00% และงา เพ่ิมข้ึน 26.70%” 



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ข้อมูล ปัจจุบันไทยเป็นประเทศ ท่ีมีการ

เล้ียงผ้ึงในระดับอุตสาหกรรม ผลิตน้ำผ้ึงมากเป็นอันดับท่ี 36 ของโลก และเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจาก

เวียดนาม โดยไทยผลิตน้ำผ้ึงได้ 10,110 ตัน มีเกษตรกรผู้เล้ียง 1,215 ราย ผ้ึง 353,724 รัง เก็บน้ำผ้ึงจากดอก

ลำไย ล้ินจ่ี งา กาแฟ ทานตะวัน และสาบเสือ ได้มากกว่า 12,203 ตัน มีการส่งออกน้ำผ้ึงไปยังไต้หวัน 

สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย แคนาดา และจีน รวมแล้ว 7,907.95 ตัน คิดเป็นมูลค่า 616.59 ล้านบาท 

นอกจากน้ียังมีผลพลอยได้จากการผลิตไขผ้ึง เกสร และนมผ้ึง อีกด้วย 

แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาท่ีผ่านมามีผ้ึงจำนวนมากตายเพราะสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช ผนวก

กับจำนวนพ้ืนท่ีป่าลดลง มีงานวิจัยช้ีว่า ร้อยละ 40 ของแมลงผสมเกสรท่ัวโลกเส่ียงต่อการสูญพันธ์ุ 

ทาง FAO จึงเรียกร้องให้ประเทศต่างๆร่วมกันปกป้องแมลงผสมเกสรพืช โดยเฉพาะผ้ึง เพ่ือความ

ร่วมมือดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีนโยบายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเกษตรท่ีปลอดภัย เป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การทําการเกษตรย่ังยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้สารเคมีใน

การเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการป้องกันและ

กําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management : IPM) การกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 

(Biological Control) เป็นต้น 



 

 
ส่องเกษตร : เกษตรหลัง COVID-19 

 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 หลังจากท่ีรัฐบาลทยอยปลดล็อคกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ออกมาเป็นลำดับ พร้อมกับความหว่ันใจ

ว่าการ์ดจะเร่ิมตกกันแล้วหรือยัง อีกทางหน่ึงก็เร่งมือท่ีจะฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้กลับข้ึนมาใหม่ ผมมีโอกาสน่ังฟัง

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ กรณีการนำเงินกู้ส่ี

หม่ืนล้านมาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ภายใต้ข้อพิสูจน์ว่าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเข้มแข็งเพียงพอไม่แพ้ชาติใด 

กับความเช่ือท่ีว่าประเทศไทยมีความม่ันคงทางอาหารในระดับสูงมากเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน แม้ว่า

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ัวโลกจะเป็นอย่างไร คนไทยไม่มีวันท่ีจะขาดแคลน

อาหาร เห็นได้จากการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีผ่านมา ท้ังภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม แต่ภาค

การเกษตรยังสามารถผลิตอาหารให้เพียงพอท่ีจะเล้ียงคนท้ังชาติ ดังน้ัน เงินส่ีหม่ืนล้านจึงพร้อมท่ีจะนำมาสร้าง

ความม่ันคงทางด้านอาหารและระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็งและเติบโตย่ิงข้ึนไป 

 อันท่ีจริง ความม่ันคงทางอาหารเกิดข้ึนจากภาคการเกษตรเป็นหลักพร้อมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีมีอยู่เดิมของเรา เม่ือความม่ันคงทางอาหารเข้มแข็งเลยอนุมานได้ว่าภาคการเกษตรเข้มแข็งไปด้วย แต่ผม

อยากให้ลองทบทวนเหตุการณ์ก่อนท่ีจะเข้าสู่ภาวะการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในตอนน้ันจะเห็น

ว่าแรงงานภาคการเกษตรไม่ได้ทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวยังคงมาเป็นแรงงานในภาคบริการหรือ

ภาคอุตสาหกรรม หลายฝ่ายเห็นดีเห็นงามกับวิถีดังกล่าว จนมาถึงข้ันท่ีแรงงานภาคการเกษตรท่ีทำการเกษตร

จริงจังกลายเป็นแรงงานสูงอายุ หนุ่มสาวไม่ได้สนใจท่ีจะเข้ามาสู่ภาคการเกษตรเท่าใดนัก แม้ว่าหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องจะเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด พยายามผลักดันนโยบายต่างๆ ท้ังการส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่มา

เรียนสาขาวิชาชีพเกษตรเพ่ือออกมาทำการเกษตร หรือการสนับสนุนกิจกรรมของเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) แต่



ยังคงจำกัดอยู่ในวงแคบๆ ไม่สามารถทดแทนแรงงานในภาคการเกษตรท้ังระบบได้ ความไม่ชัดเจนของ

นโยบายท่ีเอาแน่ไม่ได้ผลจึงตกมายังตัวเกษตรกรท่ีต้องด้ินและพ่ึงพาตนเองให้ได้ และใช่ว่าจะไปรอดกันทุกคน 

ผมมองว่าภายหลังจากเหตุการณ์ COVID-19 ภาคการเกษตรจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนท่ีชัดเจนข้ึน คือ 

เกษตรเพ่ือความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน และเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยเกษตรกรท่ีจะทำ

การเกษตรในแต่ละรูปแบบจะต้องไปให้สุดในทางของตน ไม่ใช่ยึกยักกันไปมา เพราะมันจะไม่ดีสักอย่าง เกษตร

เพ่ือความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนจะเป็นรูปแบบการเกษตรท่ีมุ่งให้เกิดความพอมีพอกินในครัวเรือน ไม่

จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีข้ันสูง แต่เป็นรูปแบบการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล้องกับสภาพนิเวศของตนเอง มี

เป้าหมายในการผลิตเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ให้เกิดความม่ันคงทางอาหารเป็นอันดับแรก ก่อนท่ีจะมี

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจตามมา ขนาดพ้ืนท่ีทำการเกษตรของเกษตรกรท่ีอยู่ในระบบเหล่าน้ี อาจเป็นได้ต้ังแต่

พ้ืนท่ีขนาดเล็กในเมือง ไปจนถึงพ้ืนท่ีขนาดกลางๆ ท่ีพ่ึงพิงธรรมชาติ หรือเป็นพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ก็ได้หากสามารถ

บริหารจัดการตามหลักคิดดังกล่าวคือ มุ่งหวังเพ่ือความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน 

ส่วนเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีความชัดเจนระดับหน่ึงในประเด็นระดับของเทคโนโลยีท่ี

นำเข้าสู่ระบบการผลิตดังกล่าวเป็นระบบการผลิตท่ีส่ังได้ สามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรท่ีมีคุณสมบัติตรง

ตามความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของคุณค่าทางโภชนาการ การปนเป้ือนของจุลินทรีย์ ค่า

ของความปลอดภัยทางอาหารในระดับพรีเมียมผู้ท่ีเข้าสู่ระบบการผลิตในลักษณะน้ีจำเป็นต้องมีความรู้ความ

เข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาจไม่ถึงกับเป็นผู้เช่ียวชาญ แต่ต้องเป็นผู้ท่ีใช้ได้ ใช้เป็น คิด วิเคราะห์ได้ เป็น

ระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีเน้นให้ความสำคัญต่อการสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรใน

ระบบน้ีมากกว่าความสำคัญด้านอ่ืน 

ความเช่ือม่ันว่าความม่ันคงทางอาหารของไทยอยู่ในระดับท่ีไม่ธรรมดา จากระบบการผลิตทาง

การเกษตรของเรา ดังน้ันหากจะมุ่งพัฒนาภาคการเกษตรให้เข้มแข็งมากข้ึน คงต้องยอมรับจุดอ่อน-จุดแข็ง 

ก่อนท่ีจะตัดสินใจทุ่มเม็ดเงินลงไป นโยบายระดับบนต้องมีความชัดเจน เม่ือลงมาสู่ระดับกระทรวง ระดับกรม 

ระดับท้องถ่ิน จะได้ไม่ไข้วเขวไปคนละทางสองทาง และไม่ใช่งานกินรวบท่ีจะรวบรวมโครงการท่ีมีอยู่มาตกแต่ง

ย้อมแมวแล้วนำเข้ามาเปิดตัวกันใหม่ ผมจึงอยากให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังหลายคิดกันให้จงหนักคิดกันให้ยาวๆ 

เกษตรหลังโควิดไม่ใช่เร่ืองท่ีจะทำเหมือนเดินเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์กันได้ 



 
กรมส่งเสริมการเกษตรช้ีเป้าแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพภาคตะวันออกพร้อมเชิญชวนบริโภคใน

ประเทศ 

20 พฤษภาคม 2020 

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตผลไม้ภาค

ตะวันออก ปี 2563 ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ได้แก่ ทุเรียนมีผลผลิต 550,035 ตัน มังคุด 212,345 

ตัน เงาะ 210,637 ตัน และลองกอง 22,484 ตัน ปริมาณรวมท้ังส้ิน 995,501 ตัน โดยผลผลิตทุกชนิดเพ่ิมข้ึน

จาก ปี 2562 เน่ืองจากสภาพอากาศเอ้ืออำนวยต่อการออกดอกติดผล และราคาดีจูงใจให้เกษตรกรบำรุงดูแล

รักษาผลผลิตดีข้ึน ขณะน้ีผลไม้ท้ัง 4 ชนิด เก็บเก่ียวแล้ว 598,246 ตัน คิดเป็นร้อยละ 60.09 คงเหลือผลไม้ท่ี

ยังไม่เก็บเก่ียว 397,255 ตัน หรือร้อยละ 39.91 (ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พ.ค. 2563) โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และ

เงาะ มักกระจุกตัว (Peak) ในช่วงเดือนพฤษภาคม สำหรับราคาจำหน่ายผลไม้ ราคาเฉล่ีย 3 จังหวัด ทุเรียน 

แบ่งเป็น ทุเรียนหมอนทองเกรดส่งออก ราคา 104.33 บาท/กก. หมอนทองคละ 90 บาท/กก. และชะนีคละ 

45 บาท/กก. เงาะ แบ่งเป็น เงาะ (คละ) 20.67 บาท/กก. มังคุด แบ่งเป็น มังคุดส่งออก เกรด A 61 บาท/กก. 



เกรด B 50 บาท/กก. มังคุดคละ 57 บาท/กก. และตกเกรด 25.67 บาท/กก. ลองกอง แบ่งเป็น ช่อเกรด A 

40 บาท/กก. ช่อเกรด B 32.50 บาท/กก. ลองกองคละ 30 บาท/กก. 

นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้จัดกิจกรรม “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศ

ไทยอยู่รอด” เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนได้อุดหนุนผลไม้ในประเทศ และส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคผลไม้ไทย

เกรด Premium ในราคายุติธรรมตามฤดูกาล เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรค

โควิด-19 ระบาด โดยเปิดรับพรีออเดอร์ส่ังจองผลไม้ล่วงหน้า พร้อมท้ังช้ีเป้าแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดีภาค

ตะวันออก 3 จังหวัดของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ Young Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ดังน้ี 

ระยอง ได้แก่ สวนลุงอ๋ัน 44/2 ม.1 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทร.094-4853167, สวนคุณ

น้อย เลขท่ี 35 ถ.เจริญสุข ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง โทร.081-9404384, สวนธรรมเจริญ 2/5 ม. 4 ต.นาตา

ขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง โทร.086-0998638, สวนผู้ใหญ่สมควร 57 ม.3 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง โทร.081-

7619497, สวนคุณประยูร 48 ม.3 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง โทร.088-2318413, สวนพรประเสริฐ 

141/3 ม.1 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทร.092-2956651, สวนประสมทรัพย์ 108/7 ต.บางบุตร อ.

บ้านค่าย จ.ระยอง โทร.081-3773056 และสวนนิมิต 74/9 ม.4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง โทร.094-

4844175 

จันทบุรี ได้แก่ สวนบีบี (ทุเรียนน้ำกร่อย) ม.14 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร.062-

4391687, สวนกฤษฎา รูปใหญ่ ม.5 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.089-9828467, สวนลูกหมู ม.5 ต.

ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทร.089-5085342, สวนสิงห์ท่าเมือง ม.3 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 

โทร.086-0779627, สวนคุณต๋ิม ม.7 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร.089-5055077, สวนนักรบ ม.3 

ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทร.065-9239954, สวนผู้ใหญ่บอม ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 

โทร.087-4463388, สวนพรรณมนี ม.6 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร.089-5085342, สวนชญานิศ 

สุคนธจร ม.1 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทร.092-4366641 และ P.J Fruit ผลไม้ติด Q ม.2 ต.พลับพลา อ.

เมือง จ.จันทบุรี โทร.084-1175352 

ตราด เป็นสวนของ Young Smart Farmer ได้แก่ สวนอิสระ ศรีนาราง โทร.099-6192321, สวน

รังสิมา ศรีนาราง โทร.062-5599363, สวนบัณฑิต กุลพฤกษ์ โทร.089-0986075, สวนชัชฏาวรรณ์ โชติช่วง 

โทร.084-5434243, สวนดารารัตน์ นิยมรัตนา โทร.086-4642214, สวนเฉลิมพล ทัศมากร ทุเรียนเกาะช้าง จ.

ตราด โทร.086-0226346 และสวนจักรพรรดิ บรรจง โทร.086-3458461 

“กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการท้ัง Smart Farmer และ 

Young Smart Farmer นำผลไม้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ Thailand 

postmart ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, Lazada, Shopee, www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรม



ส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมอุดหนุนผลไม้ไทยคุณภาพดีของภาค

ตะวันออกในช่วงน้ีตามแหล่งผลิตดังกล่าว เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรไทย เงินทองไม่ร่ัวไหล และถือเป็นการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหน่ึงด้วยครับ” รองอธิบดีกล่าว 

อัจฉรา : ข่าว, กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

ข้อมูล : สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

 



 
กรมส่งเสริมการเกษตรช้ีเป้าแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพภาคตะวันออกพร้อมเชิญชวนบริโภคใน

ประเทศ 

 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตผลไม้ภาค

ตะวันออก ปี 2563 ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ได้แก่ ทุเรียนมีผลผลิต 550,035 ตัน มังคุด 212,345 

ตัน เงาะ 210,637 ตัน และลองกอง 22,484 ตัน ปริมาณรวมท้ังส้ิน 995,501 ตัน โดยผลผลิตทุกชนิดเพ่ิมข้ึน

จาก ปี 2562 เน่ืองจากสภาพอากาศเอ้ืออำนวยต่อการออกดอกติดผล และราคาดีจูงใจให้เกษตรกรบำรุงดูแล

รักษาผลผลิตดีข้ึน ขณะน้ีผลไม้ท้ัง 4 ชนิด เก็บเก่ียวแล้ว 598,246 ตัน คิดเป็นร้อยละ 60.09 คงเหลือผลไม้ท่ี

ยังไม่เก็บเก่ียว 397,255 ตัน หรือร้อยละ 39.91 (ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พ.ค. 2563) โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และ

เงาะ มักกระจุกตัว (Peak) ในช่วงเดือนพฤษภาคม สำหรับราคาจำหน่ายผลไม้ ราคาเฉล่ีย 3 จังหวัด ทุเรียน 

แบ่งเป็น ทุเรียนหมอนทองเกรดส่งออก ราคา 104.33 บาท/กก. หมอนทองคละ 90 บาท/กก. และชะนีคละ 

45 บาท/กก. เงาะ แบ่งเป็น เงาะ (คละ) 20.67 บาท/กก. มังคุด แบ่งเป็น มังคุดส่งออก เกรด A 61 บาท/กก. 

เกรด B 50 บาท/กก. มังคุดคละ 57 บาท/กก. และตกเกรด 25.67 บาท/กก. ลองกอง แบ่งเป็น ช่อเกรด A 40 

บาท/กก. ช่อเกรด B 32.50 บาท/กก. ลองกองคละ 30 บาท/กก. 



 นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้จัดกิจกรรม “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศ

ไทยอยู่รอด” เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนได้อุดหนุนผลไม้ในประเทศ และส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคผลไม้ไทย

เกรด Premium ในราคายุติธรรมตามฤดูกาล เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรค

โควิด-19 ระบาด โดยเปิดรับพรีออเดอร์ส่ังจองผลไม้ล่วงหน้า พร้อมท้ังช้ีเป้าแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดีภาค

ตะวันออก 3 จังหวัดของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ Young Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ดังน้ี 

  ระยอง ได้แก่ สวนลุงอ๋ัน 44/2 ม.1 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทร.094-4853167, สวนคุณน้อย 

เลขท่ี 35 ถ.เจริญสุข ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง โทร.081-9404384, สวนธรรมเจริญ 2/5 ม. 4 ต.นาตาขวัญ 

อ.เมือง จ.ระยอง โทร.086-0998638, สวนผู้ใหญ่สมควร 57 ม.3 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง โทร.081-

7619497, สวนคุณประยูร 48 ม.3 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง โทร.088-2318413, สวนพรประเสริฐ 

141/3 ม.1 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทร.092-2956651, สวนประสมทรัพย์ 108/7 ต.บางบุตร อ.

บ้านค่าย จ.ระยอง โทร.081-3773056 และสวนนิมิต 74/9 ม.4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง โทร.094-

4844175 

 จันทบุรี ได้แก่ สวนบีบี (ทุเรียนน้ำกร่อย) ม.14 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร.062-

4391687, สวนกฤษฎา รูปใหญ่ ม.5 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.089-9828467, สวนลูกหมู ม.5 ต.

ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทร.089-5085342, สวนสิงห์ท่าเมือง ม.3 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 

โทร.086-0779627, สวนคุณต๋ิม ม.7 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร.089-5055077, สวนนักรบ ม.3 

ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทร.065-9239954, สวนผู้ใหญ่บอม ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 

โทร.087-4463388, สวนพรรณมนี ม.6 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร.089-5085342, สวนชญานิศ 

สุคนธจร ม.1 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทร.092-4366641 และ P.J Fruit ผลไม้ติด Q ม.2 ต.พลับพลา อ.

เมือง จ.จันทบุรี โทร.084-1175352 ตราด เป็นสวนของ Young Smart Farmer ได้แก่ สวนอิสระ ศรีนาราง 

โทร.099-6192321, สวนรังสิมา ศรีนาราง โทร.062-5599363, สวนบัณฑิต กุลพฤกษ์ โทร.089-0986075, 

สวนชัชฏาวรรณ์ โชติช่วง โทร.084-5434243, สวนดารารัตน์ นิยมรัตนา โทร.086-4642214, สวนเฉลิมพล 

ทัศมากร ทุเรียนเกาะช้าง จ.ตราด โทร.086-0226346 และสวนจักรพรรดิ บรรจง โทร.086-3458461 

 “กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการท้ัง Smart Farmer และ 

Young Smart Farmer นำผลไม้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ Thailand 

postmart ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, Lazada, Shopee, www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรม

ส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมอุดหนุนผลไม้ไทยคุณภาพดีของภาค

ตะวันออกในช่วงน้ีตามแหล่งผลิตดังกล่าว เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรไทย เงินทองไม่ร่ัวไหล และถือเป็นการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหน่ึง



 
ช้ีเป้าแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพภาคตะวันออก ชวนบริโภคสินค้าเกษตรไทย 

20 พฤษภาคม 2563 

เม่ือวันท่ี 20 พ.ค. นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิต

ผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2563 ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ได้แก่ ทุเรียนมีผลผลิต 550,035 ตัน มังคุด 

212,345 ตัน เงาะ 210,637 ตัน และลองกอง 22,484 ตัน ปริมาณรวมท้ังส้ิน 995,501 ตัน โดยผลผลิตทุก

ชนิดเพ่ิมข้ึนจาก ปี 2562 เน่ืองจากสภาพอากาศเอ้ืออำนวยต่อการออกดอกติดผล และราคาดีจูงใจให้

เกษตรกรบำรุงดูแลรักษาผลผลิตดีข้ึน ขณะน้ีผลไม้ท้ัง 4 ชนิด เก็บเก่ียวแล้ว 598,246 ตัน คิดเป็นร้อยละ 

60.09 คงเหลือผลไม้ท่ียังไม่เก็บเก่ียว 397,255 ตัน หรือร้อยละ 39.91 (ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พ.ค. 2563) 

โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ มักกระจุกตัว (Peak) ในช่วงเดือนพฤษภาคม สำหรับราคาจำหน่ายผลไม้ 

ราคาเฉล่ีย 3 จังหวัด ทุเรียน แบ่งเป็น ทุเรียนหมอนทองเกรดส่งออก ราคา 104.33 บาท/กก. หมอนทองคละ 

90 บาท/กก. และชะนีคละ 45 บาท/กก. เงาะ แบ่งเป็น เงาะ (คละ) 20.67 บาท/กก. มังคุด แบ่งเป็น มังคุด

ส่งออก เกรด A 61 บาท/กก. เกรด B 50 บาท/กก. มังคุดคละ 57 บาท/กก. และตกเกรด 25.67 บาท/กก. 

ลองกอง แบ่งเป็น ช่อเกรด A 40 บาท/กก. ช่อเกรด B 32.50 บาท/กก. ลองกองคละ 30 บาท/กก. 



นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้จัดกิจกรรม “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่

รอด” เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนได้อุดหนุนผลไม้ในประเทศ และส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคผลไม้ไทยเกรด Premium 

ในราคายุติธรรมตามฤดูกาล เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด โดย

เปิดรับพรีออเดอร์ส่ังจองผลไม้ล่วงหน้า พร้อมท้ังช้ีเป้าแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดีภาคตะวันออก 3 จังหวัดของ

เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ Young Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ดังน้ี 

ระยอง ได้แก่ สวนลุงอ๋ัน 44/2 ม.1 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทร.094-4853167, สวนคุณน้อย 

เลขท่ี 35 ถ.เจริญสุข ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง โทร.081-9404384, สวนธรรมเจริญ 2/5 ม. 4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง 

จ.ระยอง โทร.086-0998638, สวนผู้ใหญ่สมควร 57 ม.3 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง โทร.081-7619497, สวนคุณ

ประยูร 48 ม.3 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง โทร.088-2318413, สวนพรประเสริฐ 141/3 ม.1 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง 

จ.ระยอง โทร.092-2956651, สวนประสมทรัพย์ 108/7 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทร.081-3773056 และ

สวนนิมิต 74/9 ม.4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง โทร.094-4844175 

จันทบุรี ได้แก่ สวนบีบี (ทุเรียนน้ำกร่อย) ม.14 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร.062-4391687, 

สวนกฤษฎา รูปใหญ่ ม.5 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.089-9828467, สวนลูกหมู ม.5 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌ

กูฏ จ.จันทบุรี โทร.089-5085342, สวนสิงห์ท่าเมือง ม.3 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทร.086-0779627, สวน

คุณต๋ิม ม.7 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร.089-5055077, สวนนักรบ ม.3 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.

จันทบุรี โทร.065-9239954, สวนผู้ใหญ่บอม ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.087-4463388, สวนพรรณมนี ม.

6 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร.089-5085342, สวนชญานิศ สุคนธจร ม.1 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 

โทร.092-4366641 และ P.J Fruit ผลไม้ติด Q ม.2 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.084-1175352 

ตราด เป็นสวนของ Young Smart Farmer ได้แก่ สวนอิสระ ศรีนาราง โทร.099-6192321, สวนรังสิมา ศรี

นาราง โทร.062-5599363, สวนบัณฑิต กุลพฤกษ์ โทร.089-0986075, สวนชัชฏาวรรณ์ โชติช่วง โทร.084-5434243, 

สวนดารารัตน์ นิยมรัตนา โทร.086-4642214, สวนเฉลิมพล ทัศมากร ทุเรียนเกาะช้าง จ.ตราด โทร.086-0226346 

และสวนจักรพรรดิ บรรจง โทร.086-3458461 

“กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการท้ัง Smart Farmer และ Young 

Smart Farmer นำผลไม้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ Thailand postmart ของบริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จำกัด, Lazada, Shopee, www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น จึง

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมอุดหนุนผลไม้ไทยคุณภาพดีของภาคตะวันออกในช่วงน้ีตามแหล่งผลิตดังกล่าว เพ่ือ

ช่วยเหลือเกษตรกรไทย เงินทองไม่ร่ัวไหล และถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหน่ึงด้วยครับ” รอง

อธิบดีกล่าว 



 

 
 สกู๊ปหน้า 1 : สวนผลไม้เมืองจันท์ ขายออนไลน์สู้โควิด-19 

 20 พ.ค. 2563 

 พอเข้าเดือนเมษายนไล่ยาวไป จนถึงพฤษภาคม ช่วงน้ีของทุกปีจะมีวันหยุดเทศกาลประกอบกับเป็น

ช่วงปิดเทอม ครอบครัวก็จะพาลูกๆหลานๆไปท่องเท่ียว 

 เท่ียวกันแบบทริปยาวและทริปส้ันๆ สามวันสองคืน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีแถบชายทะเลฝ่ังตะวันออก แถบ

ระยอง จันทบุรี ตราด ส่ิงท่ีมาพร้อม กับอากาศร้อนจัด ก็คือผลไม้หลากชนิด ตัวเอกของผลไม้ไทยยามน้ีหนีไม่

พ้นทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง 

 ทุกปีจะเห็นวางขายกันริมถนนตามแหล่งท่องเท่ียวช่ือดัง บางท่ีก็จัดแบบบุฟเฟต์ผลไม้คิดเป็นรายหัว 

บางท่ีก็เหมาขายให้กับล้งผลไม้ท่ีนักธุรกิจจีนหุ้นกับคนไทย แต่บางท่ีกลับคิดต่าง เปิดสวนให้คนเข้ามาเท่ียวเดิน

ดูต้นไม้ แบบให้ความรู้ควบคู่ไปด้วย ขากลับก็ซ้ือผลไม้จากสวนห้ิวกลับไป แต่หลายปีมาน้ีการขายผลไม้ทาง

ออนไลน์กลับมาแรงแซงโค้ง เพราะคนขาย สามารถเจาะกลุ่มคนซ้ือได้ เหมือนเป็นการเลือกระดับของลูกค้า

น่ันเอง  



 ท่ามกลางสถานการณ์วันน้ีโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่แพร่ระบาด จนรัฐบาลไทยประกาศ “ล็อก

ดาวน์” ใช้มาตรการ “เคอร์ฟิว” แถมห้ามเดินทางข้ามจังหวัดอีกด้วย ปีน้ีบรรยากาศจึงแตกต่าง คำถามสำคัญ

มีว่า ในคราน้ี “ชาวสวน” ท่ีเคยขายผลไม้ให้นักท่องเท่ียวจะปรับตัวรับมือกับมาตรการน้ีอย่างไร?  

 นายอาร์มเปิดแผงขายทุเรียนและผลไม้อ่ืน ริมถนนสุขุมวิท ใกล้ทางเข้าน้ำตกพล้ิว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

เล่าให้ฟังว่า ทุกปีจะเอาผลผลิต ของตัวเองและญาติๆมาวางขาย โดยมีลูกค้าประจำและลูกค้าจรท่ีขับรถผ่าน

ไปมาแวะซ้ือท้ังวันท้ังคืน แต่ปีน้ีต้องปิดร้านไม่ได้ขายเพราะเม่ือไม่มีนักท่องเท่ียวมาก็ไม่รู้ว่าจะขายให้ใคร “ต้อง

ยอมให้ล้งมาเหมาตัดไป ถึงจะได้ราคาน้อยกว่าทุกปี แต่ก็ต้องยอมทำใจ หวังว่าปีหน้าสถานการณ์ทุกอย่างจะดี

ข้ึน” แน่นอนว่าสวนผลไม้ท่ีตัดใจขายผลผลิตให้ล้งจีนก็ไม่มีปัญหาอะไรเท่าใดนัก ท้ังเร่ืองราคาและการขนส่ง ผู้

สันทัดกรณีในวงการผลไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีให้เหตุผลประกอบไว้ว่า เพราะประเทศจีนกว้างใหญ่ไพศาล 

ถึงช่วงแรกจะปิดเมืองอู่ฮ่ัน แต่เมืองอ่ืนก็ค้าขายตามปกติ ยอดส่ังซ้ือทุเรียนจากไทยก็ไม่ได้ลดลง ผลทำให้ราคา

ขายปลีกสูงข้ึนต้ังแต่ต้นฤดูกาลด้วยซ้ำ และท่ีได้รับผลกระทบพูดกันตรงๆก็คือ “คอทุเรียน” คนไทยท่ีหวังว่ามี

เร่ืองโควิดแล้วอาจจะได้กินทุเรียนราคาถูก ก็ผิดหวังไปตามๆกัน  

 ปิยะ สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี เสริมว่า เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงท่ีผลผลิตจะออกมากอาจ

ได้รับผลกระทบด้านราคาได้ เน่ืองจากมีหลายปัจจัย เช่น ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมไปถึงสภาพอากาศท่ี

ค่อนข้าง “ร้อน” และ “แล้ง” ส่งผลถึงปัญหาแหล่งน้ำบางพ้ืนท่ีไม่เพียงพอในช่วงการดูแลผลผลิต แม้ว่า

ผลผลิตทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีขณะน้ีเกษตรกรทยอยเก็บเก่ียวผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ 50 แต่

ยังคงขายได้ราคาดีเป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงบางช่วงมีการปรับข้ึนลงจากปัจจัยดังกล่าว 

 เม่ือช่วงสัปดาห์ท่ีแล้ว “ราคาขายส่ง” ปรับลดลงมานิดหน่อยเป็นผลมาจากภาคการขนส่งทางรถท่ี

อาจจะมีความล่าช้าอยู่บ้าง โดย เฉพาะบริเวณชายแดน ท่ีในช่วงน้ีมีการคัดกรองเร่ืองของไวรัสโควิด-19 เป็น

พิเศษ แต่ในระยะต่อไปท่ีจะเร่ิมมีการผ่อนปรนมากข้ึน จะส่งผลให้ราคากลับมาแตะกิโลกรัมละเกิน 100 บาท 

“น่ันเป็นเพราะสถานการณ์ของไวรัสโควิดไม่ได้ทำให้ความต้องการของตลาดในจีนลดลง เหมือนท่ีหลาย

คนคาดการณ์ก่อนหน้า แต่กลับยังมีความต้องการอย่างต่อเน่ือง” ความจริงท่ีต้องบอกกันให้รู้ผลจากความ

ต้องการของจีนในการบริโภคทุเรียนของประเทศไทย และปีน้ีสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัส แต่ราคาทุเรียน

กลับสูงข้ึนย่ิงจูงใจทำให้เกษตรกรเร่ิมขยายพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมข้ึนนับหม่ืนไร่ต่อปี ซ่ึงผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทำให้ต้อง

จับตา มองปัญหาเร่ืองราคาในวันข้างหน้าตามมา 

 ย้ำว่า “ราคาทุเรียน” ท่ีบริโภคในประเทศ “แพง” เป็นผลมาจากปริมาณการส่งไปตลาดประเทศจีน

เร่ิมมีมากข้ึนเม่ือหลายปีท่ีผ่านมาจึงทำให้ผลผลิตบริโภคในประเทศลดลง ซ่ึงผู้ท่ีนิยมบริโภคทุเรียนต่างรับได้กับ

ราคาท่ีสูงข้ึน แต่หันมาเน้นคุณภาพมากข้ึน ลองมาฟังหน่ึงเสียงชาวสวนทุเรียนผู้ท่ียอมเส่ียงไม่ขายผลผลิตให้ล้ง 



แต่เปิดเพจเฟซบุ๊กขายตรง ส่งทุเรียนคุณภาพไปยังผู้บริโภค ณรงค์ ศุภผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.เกวียนหัก อ.ขลุง 

จ.จันทบุรี เจ้าของ “สวนณรงค์ฟาร์ม” สวนผลไม้ขนาดเล็ก 

 ผู้ใหญ่ณรงค์ เล่าว่า เดิมทีสวนจะขายส่งทุเรียนให้กับสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุงท่ีผมเป็นประธานอยู่ 

แต่เม่ือปี 2560 ผลผลิตมากข้ึน บวกกับมีช่องทางขายทางออนไลน์เลยเร่ิมทำการตลาดโดยเร่ิมจากคนรู้จัก

แนะนำกันแบบปากต่อปากควบคู่กับเปิดสวนเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางการเกษตร “ให้คนท่ีสนใจเข้ามาเดินดูต้นไม้ 

มาพูดคุยสอบถามตนก็ตอบแบบ ไม่หวงวิชาเลยละเรียกว่าเปิดสวนต้อนรับนักท่องเท่ียวให้เข้ามาสัมผัส

บรรยากาศและเรียนรู้ต้นไม้ในวิถีชาวสวนผลไม้เมืองจันท์ขนานแท้ แถมขากลับยังได้ห้ิวผลไม้คุณภาพดีราคา

ยุติธรรมกับคนซ้ือและคนขายกลับไปด้วย” ส่วนปีน้ีเราก็ทำตามนโยบายรัฐบาลเร่ือง การเว้นระยะห่างทาง

สังคม เลยต้อง “ปิดสวน” ไม่ให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเหมือนทุกปี “ลูกค้าแบบครอบครัวท่ีเคยมากันทุกปีก็ติดต่อ

มากัน แต่เราเปิดไม่ได้จริงๆ เลยต้องขายส่งทางออนไลน์ กับส่งให้สหกรณ์การเกษตร ท่ีขายตรงให้กับ

ห้างสรรพสินค้าใน กทม.หลายแห่ง” ก็ยอมรับว่ายอดขายตกลงไปบ้าง เพราะสถานการณ์เป็นแบบน้ี ทุกสวนก็

หันมาขายออนไลน์กันหมด เลยต้องแข่งขันกันท่ีคุณภาพ เรียกว่า เป็นยุคของผู้บริโภคท่ีจะเลือกคัดสรรผลไม้ได้

ตามอำเภอใจสุดๆ  

 ผู้ใหญ่ณรงค์ ให้ข้อแนะนำว่า ทุเรียนดีท่ีสวนให้กรีดดูเน้ือสีได้ รสชาติหวานหอม เราจะตัดส่งทุกลูก

เป็นทุเรียนแก่จัด แต่ต้องรอเวลา ให้สุก จึงจะแกะทานได้ หมายเหตุสุกมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับว่าลูกค้าชอบ

ทานแบบไหน ได้รับทุเรียนแล้วให้นำทุเรียนไปวางในบริเวณท่ีอากาศถ่ายเท ห้ามวางตากแดด ห้ามวางบนพ้ืน

ปูน ห้ามวางในห้องแอร์ เพราะจะทำให้สุกช้า “ใช้ไม้เคาะท่ีทางสวนเตรียมไปให้เคาะฟังเสียง ถ้ายังแน่น ทึบๆ 

แปลว่ายังไม่สุก...ต้องรอให้เสียงโปร่งๆกลวงๆก่อนดมกล่ินดูข้ัวปลิงกรีดเป็นสามเหล่ียมเล็ก ๆ ดูเน้ือข้างในว่าได้

อย่างท่ีลูกค้าต้องการค่อยปอก” สนใจส่ังจองทุเรียนจากสวนได้โดยตรงท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 06-2598-9962, 

08-9462-6629 หรือติดตามข้อมูลทุเรียนอร่อย คุณภาพดีคู่คนไทยได้ท่ีเฟซบุ๊กเพจ “สวนณรงค์ฟาร์ม” โปรโม

ชันตัวอย่างเรียกน้ำย่อยเปิดจองหมอนทอง เน้ือดี สีสวย บรรจุกล่องละ 3 ลูก 10 กิโลฯ ราคาพร้อมค่าส่ง 

1,990 บาท ร่วมด้วยช่วยกัน ซ้ือหาผลไม้ไทยตามฤดูกาล วันน้ีส่ังออนไลน์ ส่งสะดวกได้ท่ัวประเทศไทย 

นอกจากจะช่วยเกษตรกรได้โดยตรงแล้ว เรา “คนไทย” ยังได้บริโภคผลไม้คุณภาพดี เจ้าของสวนการันตี

ผลผลิต น่ีคือโอกาสท่ีจะได้กินของดี ๆ เกรดเอจริง ๆ ถ้าสวนอยู่ได้เราก็จะมีของดีให้กินต่อไป 



 
สงขลา-กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธ์ุมะเขือ 20,000 ต้น ช่วยเหลือเกษตรกร ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากโรค COVID-19 

19/05/2020 

สงขลา-กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธ์ุมะเขือ 20,000 ต้น ช่วยเหลือเกษตรกร ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากโรค COVID-19 

วันท่ี 19 พ.ค. 63 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 

จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดมอบพันธ์ุมะเขือ จำนวน 

20,000 ต้น ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอ ท้ัง 19 อำเภอ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี เพ่ือส่งมอบให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 นำไปเพาะปลูกไว้บริโภค

ในครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ 



ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปี 2563 เพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นแหล่ง

ศึกษาทดสอบและเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร รวมถึงส่งเสริมและฝึกอาชีพการเกษตรตามความต้องการของ

เกษตรกร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรภายใต้ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีและภูมิอากาศในแต่

ละท้องถ่ิน ซ่ึงจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มีความม่ันคง ย่ังยืน และ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์ปฏิบัติการ จำนวนท้ังส้ิน 40 

ศูนย์ ซ่ึงกำกับดูแลโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท้ัง 6 แห่ง ในส่วนของภาคใต้ มี จำนวน 8 ศูนย์

ปฏิบัติการ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ศูนย์ส่งเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จำนวน 2 ศูนย์ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา) ศูนย์ขยายพันธ์ุ

พืช จำนวน 2 ศูนย์ (จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 

จำนวน 3 ศูนย์ ( จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดยะลา) จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชน

ท่ัวไป ท่ีมีความสนใจ หรือมีปัญหาด้านการเกษตร เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ยังศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริม

การเกษตรดัง 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักด์ิ / หาดใหญ่ จ.สงขลา 



 
สงขลา-กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธ์ุมะเขือ 20,000 ต้น ช่วยเหลือเกษตรกร ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากโรค COVID-19 

19 พฤษภาคม 2563 

สงขลา-กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธ์ุมะเขือ 20,000 ต้น ช่วยเหลือเกษตรกร ท่ีได้รับผลกระทบ

จากโรค COVID-19 

วันท่ี 19 พ.ค. 63 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 

จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดมอบพันธ์ุมะเขือ จำนวน 

20,000 ต้น ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอ ท้ัง 19 อำเภอ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี เพ่ือส่งมอบให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 นำไปเพาะปลูกไว้บริโภค

ในครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ 



ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปี 2563 เพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นแหล่ง

ศึกษาทดสอบและเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร รวมถึงส่งเสริมและฝึกอาชีพการเกษตรตามความต้องการของ

เกษตรกร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรภายใต้ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีและภูมิอากาศในแต่

ละท้องถ่ิน ซ่ึงจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มีความม่ันคง ย่ังยืน และ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์ปฏิบัติการ จำนวนท้ังส้ิน 40 

ศูนย์ ซ่ึงกำกับดูแลโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท้ัง 6 แห่ง ในส่วนของภาคใต้ มี จำนวน 8 ศูนย์

ปฏิบัติการ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ศูนย์ส่งเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จำนวน 2 ศูนย์ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา) ศูนย์ขยายพันธ์ุ

พืช จำนวน 2 ศูนย์ (จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 

จำนวน 3 ศูนย์ ( จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดยะลา) จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชน

ท่ัวไป ท่ีมีความสนใจ หรือมีปัญหาด้านการเกษตร เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ยังศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริม

การเกษตรดัง 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักด์ิ / หาดใหญ่ จ.สงขลา 



 
สงขลา-กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธ์ุมะเขือ 20,000 ต้น ช่วยเหลือเกษตรกร ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากโรค COVID-19 

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

วันท่ี 19 พ.ค. 63 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 

จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดมอบพันธ์ุมะเขือ จำนวน 

20,000 ต้น ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอ ท้ัง 19 อำเภอ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี เพ่ือส่งมอบให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 นำไปเพาะปลูกไว้บริโภค

ในครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ 

ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปี 2563 เพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นแหล่ง

ศึกษาทดสอบและเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร รวมถึงส่งเสริมและฝึกอาชีพการเกษตรตามความต้องการของ



เกษตรกร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรภายใต้ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีและภูมิอากาศในแต่

ละท้องถ่ิน ซ่ึงจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มีความม่ันคง ย่ังยืน และ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์ปฏิบัติการ จำนวนท้ังส้ิน 40 

ศูนย์ ซ่ึงกำกับดูแลโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท้ัง 6 แห่ง ในส่วนของภาคใต้ มี จำนวน 8 ศูนย์

ปฏิบัติการ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ศูนย์ส่งเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จำนวน 2 ศูนย์ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา) ศูนย์ขยายพันธ์ุ

พืช จำนวน 2 ศูนย์ (จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 

จำนวน 3 ศูนย์ ( จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดยะลา) จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชน

ท่ัวไป ท่ีมีความสนใจ หรือมีปัญหาด้านการเกษตร เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ยังศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริม

การเกษตรดัง 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักด์ิ / หาดใหญ่ จ.สงขลา 



 
สงขลา-กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธ์ุมะเขือ 20,000 ต้น ช่วยเหลือเกษตรกร ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากโรค COVID-19 

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

วันท่ี 19 พ.ค. 63 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 

จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดมอบพันธ์ุมะเขือ จำนวน 

20,000 ต้น ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอ ท้ัง 19 อำเภอ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี เพ่ือส่งมอบให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 นำไปเพาะปลูกไว้บริโภค

ในครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ 

ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปี 2563 เพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นแหล่ง

ศึกษาทดสอบและเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร รวมถึงส่งเสริมและฝึกอาชีพการเกษตรตามความต้องการของ

เกษตรกร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรภายใต้ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีและภูมิอากาศในแต่

ละท้องถ่ิน ซ่ึงจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มีความม่ันคง ย่ังยืน และ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 



นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์ปฏิบัติการ จำนวนท้ังส้ิน 40 

ศูนย์ ซ่ึงกำกับดูแลโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท้ัง 6 แห่ง ในส่วนของภาคใต้ มี จำนวน 8 ศูนย์

ปฏิบัติการ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ศูนย์ส่งเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จำนวน 2 ศูนย์ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา) ศูนย์ขยายพันธ์ุ

พืช จำนวน 2 ศูนย์ (จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 

จำนวน 3 ศูนย์ ( จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดยะลา) จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชน

ท่ัวไป ท่ีมีความสนใจ หรือมีปัญหาด้านการเกษตร เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ยังศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริม

การเกษตรดัง 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักด์ิ / หาดใหญ่ จ.สงขลา 



 
สงขลา-กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธ์ุมะเขือ 20,000 ต้น ช่วยเหลือเกษตรกร ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากโรค COVID-19 

19 พฤษภาคม 2563 

วันท่ี 19 พ.ค. 63 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 

จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดมอบพันธ์ุมะเขือ จำนวน 

20,000 ต้น ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอ ท้ัง 19 อำเภอ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี เพ่ือส่งมอบให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 นำไปเพาะปลูกไว้บริโภค

ในครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ 

ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปี 2563 เพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นแหล่ง

ศึกษาทดสอบและเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร รวมถึงส่งเสริมและฝึกอาชีพการเกษตรตามความต้องการของ

เกษตรกร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรภายใต้ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีและภูมิอากาศในแต่



ละท้องถ่ิน ซ่ึงจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มีความม่ันคง ย่ังยืน และ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์ปฏิบัติการ จำนวนท้ังส้ิน 40 

ศูนย์ ซ่ึงกำกับดูแลโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท้ัง 6 แห่ง ในส่วนของภาคใต้ มี จำนวน 8 ศูนย์

ปฏิบัติการ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ศูนย์ส่งเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จำนวน 2 ศูนย์ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา) ศูนย์ขยายพันธ์ุ

พืช จำนวน 2 ศูนย์ (จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 

จำนวน 3 ศูนย์ ( จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดยะลา) จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชน

ท่ัวไป ท่ีมีความสนใจ หรือมีปัญหาด้านการเกษตร เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ยังศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริม

การเกษตรดัง 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักด์ิ / หาดใหญ่ จ.สงขลา 



 
สงขลา-กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธ์ุมะเขือ 20,000 ต้น ช่วยเหลือเกษตรกร ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากโรค COVID-19 

 19 พฤษภาคม 2563 

 วันท่ี 19 พ.ค. 63 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 

จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดมอบพันธ์ุมะเขือ จำนวน 

20,000 ต้น ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอ ท้ัง 19 อำเภอ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี เพ่ือส่งมอบให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 นำไปเพาะปลูกไว้บริโภค

ในครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ 

 ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปี 2563 เพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นแหล่ง

ศึกษาทดสอบและเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร รวมถึงส่งเสริมและฝึกอาชีพการเกษตรตามความต้องการของ



เกษตรกร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรภายใต้ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีและภูมิอากาศในแต่

ละท้องถ่ิน ซ่ึงจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มีความม่ันคง ย่ังยืน และ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์ปฏิบัติการ จำนวนท้ังส้ิน 40 

ศูนย์ ซ่ึงกำกับดูแลโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท้ัง 6 แห่ง ในส่วนของภาคใต้ มี จำนวน 8 ศูนย์

ปฏิบัติการ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ศูนย์ส่งเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จำนวน 2 ศูนย์ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา) ศูนย์ขยายพันธ์ุ

พืช จำนวน 2 ศูนย์ (จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 

จำนวน 3 ศูนย์ ( จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดยะลา) จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชน

ท่ัวไป ท่ีมีความสนใจ หรือมีปัญหาด้านการเกษตร เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ยังศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริม

การเกษตรดัง 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักด์ิ / หาดใหญ่ จ.สงขลา 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธ์ุมะเขือ 20,000 ต้น ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจาก

โรค COVID-19 

19 พฤษภาคม 2563 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูล

ว่า วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดมอบพันธ์ุมะเขือ 

จำนวน 20,000 ต้น ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอ ท้ัง 19 อำเภอ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เพ่ือส่งมอบให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 นำไปเพาะปลูกไว้บริโภคใน

ครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ทางการเกษตร 

 



กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปี 2563 

เพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นแหล่งศึกษาทดสอบและเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร รวมถึงส่งเสริมและฝึกอาชีพ

การเกษตรตามความต้องการของเกษตรกร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรภายใต้ความเหมาะสม

ของสภาพพ้ืนท่ีและภูมิอากาศในแต่ละท้องถ่ิน ซ่ึงจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ เพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์มีความม่ันคง ย่ังยืน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์ปฏิบัติการ จำนวนท้ังส้ิน 40 

ศูนย์ ซ่ึงกำกับดูแลโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท้ัง 6 แห่ง 

ในส่วนของภาคใต้ มี จำนวน 8 ศูนย์ปฏิบัติการ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้าน

แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จำนวน 2 ศูนย์ (จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา) ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช จำนวน 2 ศูนย์ (จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร จำนวน 3 ศูนย์ ( จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัด

ยะลา) 

จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป ท่ีมีความสนใจ หรือมีปัญหาด้านการเกษตร เข้าไปศึกษา

เรียนรู้ได้ยังศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตรดังกล่าว 



 
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าท่ีร่วมเก็บผัก "บ้านเกษตรพอเพียงเล้ียงชีวิต สู้วิกฤต 

COVID-19" เพ่ือแบ่งปันตู้ปันสุขโคราช บรรเทาทุกข์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

20 พฤษภาคม 2563 

วันน้ี (20 พ.ค. 63) นายกังสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตร

จังหวัดนครราชสีมา เก็บผักในแปลงข้างบ้านพักเกษตรจังหวัด โครงการ บ้านเกษตรพอเพียงเล้ียงชีวิต สู้วิกฤต 

COVID-19 นำไปแบ่งปันใส่ตู้ปันสุข เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของ COVID-19 ได้หยิบแต่พอดีไปรับประทาน 

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า หลังจากได้ดำเนินโครงการ "บ้านเกษตรพอเพียงเล้ียงชีวิต สู้

วิกฤต COVID-19" โดยนำร่องในพ้ืนท่ีบ้านพักเกษตรจังหวัด ขยายผลสู่สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านเรือน

เกษตรกร ถึงวันน้ีสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้แล้ว ได้แก่ ผักบุ้งจีน โหระพา แมงลัก กะเพรา จึงช่วยกันเก็บผัก

เพ่ือนำไปใส่ตู้ปันสุขบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และในวัดพระนารายณ์ เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปท่ีได้รับ

ผลกระทบจาก COVID-19 ได้หยิบแต่พอดีไปรับประทานในครัวเรือน เป็นการลดค่าใช้จ่ายและปันสุขใน



สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นอกจากน้ีเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ยังได้ย้ำให้สำนักงาน

เกษตรอำเภอท้ัง 32 อำเภอ ร่วมกับเกษตรกรดำเนินการเก็บผักในแปลงของแต่ละอำเภอเพ่ือแบ่งปันให้กับ

ประชาชนเพ่ือเป็นการขยายผลโครงการ "บ้านเกษตรพอเพียงเล้ียงชีวิต สู้วิกฤต COVID-19" ให้ท่ัวท้ังจังหวัด

นครราชสีมา 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้ส่ือข่าว : รพีพรรณ วิเศษ 

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว 

แหล่งท่ีมา : สวท.นครราชสีมา 


