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9.แอป “เกษตรดิจิทัล” คลิกเดียวรู้ทุกเรื่อง
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11.กรมส่งเสริมการเกษตรหนุน สร้างอัตลักษณ์ผลไม้หวัง
เพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรแต่ละท้องถิ่น
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โครงการประกัน 18.เกษตรฯ ติดตามโครงการประกันรายได้ ลุยช่วย
รายได้
ชาวสวนปาล์ม
19.เกษตรฯ ติดตามโครงการประกันรายได้ ลุยช่วย
ชาวสวนปาล์ม
จำกัดการใช้
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โครงการประกัน 21.เกษตรฯ ติดตามโครงการประกันรายได้ ลุยช่วย
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22.ยกระดับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์
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23.“รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบครุภัณฑ์ทางการ
เกษตร”
24.เกษตรกรนครนายกพึงพอใจแนวทางการลดการเผาใน
พื้นที่เกษตรที่ทางการส่งเสริม
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ชายคาพระพิรุณ : 15 มิถุนายน 2563
15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในหลายภาค
ส่วน แม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้ง
เงินเยียวยา การส่งเสริมด้านการตลาด จนถือว่าได้ผ่อนคลายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรไปได้ไม่น้อย
เลยทีเดียว แต่ก็ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังตกค้างไม่ได้รับเงินเยียวยา ก็ไม่รู้ว่ามีข้อผิดพลาดในขั้นตอนไหน ซึ่ง
หลังจากกระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้ยนื่ อุธรณ์ จนถึงวันสุดท้ายเมื่อ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา พบว่ามีรายชื่อผู้ยื่น
อุทธรณ์กว่า 1.8 แสนคน จาก 6 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อก่อนหน้านี้ แต่ไม่พบเนื่องจาก
กระทรวงเกษตรฯยังไม่ได้อนุมัติ เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ8 หมื่นราย ซึ่งปัจจุบันได้จัดส่งเงินเยียวยาให้
เรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหาติดขัด 2.เป็นเกษตรกรแต่มีอาชีพรับจ้าง ซ้ำซ้อนกับระบบประกันสังคมด้วย ประมาณ
8 หมื่นราย ในกรณีนี้ ให้หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้ง และให้พิจารณาเป็นรายกรณี และ
ต้องหารือกับประกันสังคมให้ชัดเจนด้วย 3.เกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ จำนวน 8 หมื่น
ราย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯอนุมัติไม่ได้ เพราะขัดกับเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้เยียวยากับกลุ่มที่
ทำการเกษตรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิเท่านั้น อย่างไรก็ตามในกรณีนี้กระทรวงเกษตรฯ เห็นว่าเป้าหมายของ

การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดดังนั้นเกษตรกรกลุ่มนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงจะยกไปพิจารณา
ในคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ หากได้รับความเห็นชอบก็สามารถจ่ายจ่ายได้ทันที 4. เกษตรกรที่มี
รายชื่อซ้ำซ้อนกับที่ยื่นขอในโครงการเราไม่ทิ้งกัน แต่ได้สละมาใช้สิทธิ์รับการเยียวยาฝั่งภาคการเกษตร
ประมาณ 1,000 ราย กลุ่มนี้ควรได้รับการเยียวยาเช่นกัน 5. เกษตรกรที่ถูกดีดออกมาจากโครงการไม่ทิ้งกัน
ก่อนหน้านี้ เพราะตรวจพบว่ามีรายชื่อเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร 2,000 ราย แต่ภายหลังโครงการเราไม่
ทิ้งกัน เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ และรับเงินเยียวยาไปแล้ว 6. กลุ่มข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ ประมาณ
2,000 ราย กรณีนี้จะไม่ได้รับการเยียวยาตามเงื่อนไข แต่กระทรวงเกษตรฯ ต้องมีเหตุผลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไป
ตอบคำถามในพื้นที่ได้...ซึ่งต้องรอดูต่อไปว่า เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา และยื่นอุธรณ์ไว้แล้ว จะได้รับ
การเยียวยาหรือไม่ อย่างไรต่อไป
นอกจากเรื่องการเยียวยาแล้ว ยังมีความเดือดร้อนของคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 ก็คือ ผู้ที่เป็นหนี้ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่ต่างได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีพ ซึ่งล่าสุด ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแล้ว โดยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
สำหรับ มาตรการที่กระทรวงเกษตรฯได้เคาะมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืม
แก่เกษตรกรและผู้ยากจน ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ 1. คิดดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ยืมในอัตราร้อยละศูนย์ต่อปีของ
เงินต้น เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นลูกหนี้ที่ถูก
ดำเนินคดีและศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำพิพากษาตามยอมแล้ว 2. งดการขายทอดตลาดแก่ผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำ
ประกันที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ทุกราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการขายทอดตลาด เป็นระยะเวลานับตั้งแต่วันที่กรมบังคับคดีได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และ 3. ชะลอการบังคับคดีแก่ผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันเป็น
ระยะเวลานับตั้งแต่วันที่กรมบังคับคดีได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2563 เว้นแต่กรณีที่ใกล้สิ้นระยะเวลาบังคับคดี...
ขุนเกษตรา

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุน สร้างอัตลักษณ์ผลไม้หวังเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรแต่ละท้องถิ่น
12 มิถุนายน 2563
กรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่ผ่านโครงการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ภาคตะวันออกและภาคใต้ เร่งส่งเสริมรวมกลุ่มแปลงใหญ่
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit board) เปิดเผยว่า ผลไม้นับเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจชนิดหนึง่ ของประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งไทยเป็นผู้นำการผลิตและ
ส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีมูลค่าการส่งออกผลไม้ จำนวน 45,613
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.22 ปัจจุบันเกษตรกรมีการปลูกไม้ผล 57 ชนิด พื้นที่ประมาณ 7.7 ล้านไร่ ผลผลิต
ปีละประมาณ 10.81 ล้านตัน และสืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งตรงกับฤดูกาลผลไม้
ภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) และภาคเหนือ (ลิ้นจี่) หลายฝ่ายกังวลว่าจะกระทบต่อการ
บริหารจัดการผลไม้นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ Fruit board ได้ร่วมกับหน่วยงานหลายภาค
ส่วนกำกับติดตามสถานการณ์การผลิต-การตลาดตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา เพื่อช่วยกระจายผลผลิตและระบาย
สินค้าในหลายช่องทางทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ จนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายสามารถส่งออกไป
ต่างประเทศได้ ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกและลิ้นจี่จากภาคเหนือแล้ว โดยมีคณะกรรมการ

เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน วางแผนการผลิต
เชื่อมโยงกับแผนการตลาดล่วงหน้าที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายตลาดนำการผลิต ซึ่งพบว่า ผลไม้ภาค
ตะวันออกทยอยเก็บเกี่ยวใกล้หมดแล้ว ได้แก่ ทุเรียน เก็บเกี่ยวแล้ว 514,619 ตัน คิดเป็นร้อยละ 93.56
คงเหลือ 35,416 ตัน พันธุ์หมอนทอง เกรด A ราคาหน้าสวนเฉลี่ยอยู่ที่ 104.84 บาท ต่อกิโลกรัม มังคุด เก็บ
เกี่ยวแล้ว 192,479 ตัน คิดเป็นร้อยละ 90.64 คงเหลือ 19,866 ตัน เกรด A ราคาหน้าสวนเฉลี่ย 65.50 บาท
ต่อกิโลกรัม เงาะ เก็บเกี่ยวแล้ว 186,787 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.68 คงเหลือ 23,850 ตัน พันธุ์โรงเรียน เกรด
คละราคาหน้าสวนเฉลี่ย 18.36 บาท ต่อกิโลกรัม ลองกอง เก็บเกี่ยวแล้ว 9,084 ตัน คิดเป็นร้อยละ 40.40
คงเหลือ 13,400 ตัน เกรด A ราคาหน้าสวนเฉลี่ย 36.50 บาท ต่อกิโลกรัม และลิ้นจี่ ภาคเหนือเก็บเกี่ยวแล้ว
24,447 ตัน คิดเป็นร้อยละ 85.25 คงเหลือ 4,229 ตัน พันธุ์ฮงฮวย เกรด AA ราคาหน้าสวนเฉลี่ย 39.63 บาท
ต่อกิโลกรัม
ส่วนผลไม้ภาคใต้ปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตตามฤดูกาล ดังนี้ ทุเรียน 554,486 ตัน มังคุด 144,537 ตัน
เงาะ 49,993 ตัน ลองกอง 49,988 ตัน และลำไย (ภาคเหนือ) 386,065 ตัน สำหรับโครงการส่งเสริมการ
สร้างอัตลักษณ์ผลไม้ประจำถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นว่า
ไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด มะม่วง เงาะ ลองกอง ส้มโอ สละ จำปาดะ ล้วนแล้วแต่เป็นผลไม้
ประจำท้องถิ่นหรือที่เรียกกันว่า “อัตลักษณ์ผลไม้” มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตามบริบทของพื้นที่ จึงทำให้
เหมาะสมที่จะส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐาน เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับ
การสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการใช้
เทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตไม้ผลสู่ 4.0 ให้มากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ส่งเสริม
การสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้
รับทราบเรื่องราว (Story) คุณค่า คุณประโยชน์ และแหล่งที่มาที่ถูกต้องของผลไม้ จนส่งผลให้เกิดการเพิ่ม
มูลค่าจากการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไปใน
อนาคต โดยบริหารจัดการผ่านกระบวนการเกษตรแปลงใหญ่อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้า
คุณภาพจากสวนที่ได้มาตรฐาน เตรียมพร้อมสู่มาตรฐานการส่งออก ยกระดับเกรดของสินค้าด้วยการรับรอง
คุณภาพ GAP การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย และสื่อสารเข้าใจง่ายสำหรับผู้บริโภคต่างท้องถิ่น ตลอดจน
ให้มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า รวมทั้งการเชื่อมโยงตลาดกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากภาคใต้นับเป็นภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่
สำคัญของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง มีการผลิตไม้ผลหลายชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นสินค้าอัต
ลักษณ์สร้างชื่อประจำจังหวัด ยกตัวอย่างเช่น “ทุเรียน” นับว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ มีหลากหลายสายพันธุ์ให้
เลือกบริโภคกันอย่างมาก โดยเฉพาะทุเรียนอีกสายพันธุ์หนึ่งทางภาคใต้ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กัน นั่นคือ “ทุเรียน

สาลิกา” ของดีเมืองพังงา หรือที่เรียกกันเป็นภาษาถิ่นว่า “ทุเรียนสากา” มีรสชาติหวานมันและมีกลิ่นหอมอัน
เป็นเอกลักษณ์ ทุเรียนสาลิกาพังงา มีแหล่งปลูกที่สำคัญอยู่ที่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา พื้นที่ประมาณ 320 ไร่
เป็นทุเรียนพื้นบ้านพันธุ์แท้ดั้งเดิม ลักษณะผลกลมสวย ผลโตมีน้ำหนักประมาณ 1.5-2 กิโลกรัมต่อผล เปลือก
บาง เนื้อสุกเป็นสีเหลืองเข้ม แกนกลางมีสีสนิม เมล็ดเล็กและลีบ รสชาติหวานแหลม เนื้อละเอียด ไม่เละ มี
กลิ่นหอมเฉพาะตัว มีฤดูกาลเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นสินค้า GI เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีผลไม้อื่นๆ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น ส้มโอทับทิมสยาม
มังคุดในวง เงาะ ลองกอง สละ และจำปาดะ เป็นต้น จึงทำให้เหมาะที่จะส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตสู่มาตรฐานการส่งออก ควบคู่ไปกับการพัฒนาการแปรรูป เพื่อทำให้การผลิตไม้ผล
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าไม้ผลได้อย่างครบวงจร และขอเชิญชวนคนไทย
ร่วมอุดหนุนผลไม้ไทย “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” พร้อมทั้งสามารถเลือกซื้อ
สินค้าของเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ได้ ซึ่งมีสินค้าเกษตรคุณภาพรวม 9
หมวดหมู่ กว่า 500 ชนิดสินค้าที่คัดสรรจากเกษตรกรโดยตรง ขณะนี้มียอดสั่งซื้อแล้วคิดเป็นมูลค่ารวมไม่น้อย
กว่า 25 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนสร้างอัตลักษณ์ผลไม้เพิ่มมูลค่าให้เกษตรกร
12 มิถุนายน 2563
กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนสร้างอัตลักษณ์ผลไม้หวังเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรผ่านโครงการส่งเสริม
การสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ภาคตะวันออกและภาคใต้
กรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่ผ่านโครงการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ภาคตะวันออกและภาคใต้ เร่งส่งเสริมรวมกลุ่มแปลงใหญ่
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการผลไม้ (Fruit board) เปิดเผยว่า ผลไม้นับเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิด
หนึ่งของประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งไทยเป็นผู้นำการผลิตและส่งออกผลไม้เมือง
ร้อนที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีมูลค่าการส่งออกผลไม้ จำนวน 45,613 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 64.22 ปัจจุบันเกษตรกรมีการปลูกไม้ผล 57 ชนิด พื้นที่ประมาณ 7.7 ล้านไร่ ผลผลิตปีละประมาณ
10.81 ล้านตัน และสืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งตรงกับฤดูกาลผลไม้ภาค
ตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) และภาคเหนือ (ลิ้นจี่) หลายฝ่ายกังวลว่าจะกระทบต่อการบริหาร
จัดการผลไม้นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ Fruit board ได้ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนกำกับ
ติดตามสถานการณ์การผลิต – การตลาดตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา เพื่อช่วยกระจายผลผลิตและระบายสินค้าใน
หลายช่องทางทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ จนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้
ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกและลิ้นจี่จากภาคเหนือแล้ว โดยมีคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหา
ผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน วางแผนการผลิตเชื่อมโยงกับแผนการ
ตลาดล่วงหน้าที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายตลาดนำการผลิต ซึ่งพบว่า ผลไม้ภาคตะวันออกทยอยเก็บ
เกี่ยวใกล้หมดแล้ว ได้แก่ ทุเรียน เก็บเกี่ยวแล้ว 514,619 ตัน คิดเป็นร้อยละ 93.56 คงเหลือ 35,416 ตัน พันธุ์
หมอนทอง เกรด A ราคาหน้าสวนเฉลี่ยอยู่ที่ 104.84 บาท/กก. มังคุด เก็บเกี่ยวแล้ว 192,479 ตัน คิดเป็นร้อย
ละ 90.64 คงเหลือ 19,866 ตัน เกรด A ราคาหน้าสวนเฉลี่ย 65.50 บาท/กก. เงาะ เก็บเกี่ยวแล้ว 186,787
ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.68 คงเหลือ 23,850 ตัน พันธุ์โรงเรียน เกรดคละราคาหน้าสวนเฉลี่ย 18.36 บาท/กก.
ลองกอง เก็บเกี่ยวแล้ว 9,084 ตัน คิดเป็นร้อยละ 40.40 คงเหลือ 13,400 ตัน เกรด A ราคาหน้าสวนเฉลี่ย
36.50 บาท/กก. และลิ้นจี่ ภาคเหนือเก็บเกี่ยวแล้ว 24,447 ตัน คิดเป็นร้อยละ 85.25 คงเหลือ 4,229 ตัน
พันธุ์ฮงฮวย เกรด AA ราคาหน้าสวนเฉลี่ย 39.63 บาท/กก.
ส่วนผลไม้ภาคใต้ปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตตามฤดูกาล ดังนี้ ทุเรียน 554,486 ตัน มังคุด 144,537 ตัน
เงาะ 49,993 ตัน ลองกอง 49,988 ตัน และลำไย (ภาคเหนือ) 386,065 ตัน สำหรับโครงการส่งเสริมการ
สร้างอัตลักษณ์ผลไม้ประจำถิน่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นว่า
ไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด มะม่วง เงาะ ลองกอง ส้มโอ สละ จำปาดะ ล้วนแล้วแต่เป็นผลไม้
ประจำท้องถิ่นหรือที่เรียกกันว่า “อัตลักษณ์ผลไม้” มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตามบริบทของพื้นที่ จึงทำให้
เหมาะสมที่จะส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐาน เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับ
การสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการใช้
เทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตไม้ผลสู่ 4.0 ให้มากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ส่งเสริม
การสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้
รับทราบเรื่องราว (Story) คุณค่า คุณประโยชน์ และแหล่งที่มาที่ถูกต้องของผลไม้ จนส่งผลให้เกิดการเพิ่ม
มูลค่าจากการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไปใน
อนาคต โดยบริหารจัดการผ่านกระบวนการเกษตรแปลงใหญ่อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้า
คุณภาพจากสวนที่ได้มาตรฐาน เตรียมพร้อมสู่มาตรฐานการส่งออก ยกระดับเกรดของสินค้าด้วยการรับรอง
คุณภาพ GAP การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย และสื่อสารเข้าใจง่ายสำหรับผู้บริโภคต่างท้องถิ่น ตลอดจน
ให้มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า รวมทั้งการเชื่อมโยงตลาดกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากภาคใต้นับเป็นภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่
สำคัญของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง มีการผลิตไม้ผลหลายชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นสินค้าอัต
ลักษณ์สร้างชื่อประจำจังหวัด ยกตัวอย่างเช่น “ทุเรียน” นับว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ มีหลากหลายสายพันธุ์ให้
เลือกบริโภคกันอย่างมาก โดยเฉพาะทุเรียนอีกสายพันธุ์หนึ่งทางภาคใต้ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กัน นั่นคือ “ทุเรียน
สาลิกา” ของดีเมืองพังงา หรือที่เรียกกันเป็นภาษาถิ่นว่า “ทุเรียนสากา” มีรสชาติหวานมันและมีกลิ่นหอมอัน
เป็นเอกลักษณ์ ทุเรียนสาลิกาพังงา มีแหล่งปลูกที่สำคัญอยู่ที่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา พื้นที่ประมาณ 320 ไร่
เป็นทุเรียนพื้นบ้านพันธุ์แท้ดั้งเดิม ลักษณะผลกลมสวย ผลโตมีน้ำหนักประมาณ 1.5 – 2 กิโลกรัมต่อผล
เปลือกบาง เนื้อสุกเป็นสีเหลืองเข้ม แกนกลางมีสีสนิม เมล็ดเล็กและลีบ รสชาติหวานแหลม เนื้อละเอียด ไม่
เละ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีฤดูกาลเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นสินค้า GI เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีผลไม้อื่น ๆ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น ส้มโอทับทิม
สยาม มังคุดในวง เงาะ ลองกอง สละ และจำปาดะ เป็นต้น จึงทำให้เหมาะที่จะส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตสู่มาตรฐานการส่งออก ควบคู่ไปกับการพัฒนาการแปรรูป เพื่อทำให้การผลิตไม้ผล
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าไม้ผลได้อย่างครบวงจร และขอเชิญชวนคนไทย
ร่วมอุดหนุนผลไม้ไทย “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” พร้อมทั้งสามารถเลือกซื้อ
สินค้าของเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ได้ ซึ่งมีสินค้าเกษตรคุณภาพรวม 9
หมวดหมู่ กว่า 500 ชนิดสินค้าที่คัดสรรจากเกษตรกรโดยตรง ขณะนี้มียอดสั่งซื้อแล้วคิดเป็นมูลค่ารวมไม่น้อย
กว่า 25 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ หวังเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรแต่ละท้องถิ่น
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit board) เปิดเผยว่า ผลไม้นับเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งไทยเป็นผู้นำการผลิตและ
ส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีมูลค่าการส่งออกผลไม้ จำนวน 45,613
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.22 ปัจจุบันเกษตรกรมีการปลูกไม้ผล 57 ชนิด พื้นที่ประมาณ 7.7 ล้านไร่ ผลผลิต
ปีละประมาณ 10.81 ล้านตัน และสืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
ซึ่งตรงกับฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) และภาคเหนือ (ลิ้นจี่) หลายฝ่าย
กังวลว่าจะกระทบต่อการบริหารจัดการผลไม้นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ Fruit board ได้
ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนกำกับติดตามสถานการณ์การผลิต – การตลาดตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา เพื่อช่วย
กระจายผลผลิตและระบายสินค้าในหลายช่องทางทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ จนกระทั่งสถานการณ์
คลี่คลายสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกและลิ้นจี่จากภาคเหนือ
แล้ว

โดยมีคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เป็นแกนหลักในการ
ดำเนินงาน วางแผนการผลิตเชื่อมโยงกับแผนการตลาดล่วงหน้าที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายตลาดนำการ
ผลิต ซึ่งพบว่า ผลไม้ภาคตะวันออกทยอยเก็บเกีย่ วใกล้หมดแล้ว ได้แก่ ทุเรียน เก็บเกี่ยวแล้ว 514,619 ตัน คิด
เป็นร้อยละ 93.56 คงเหลือ 35,416 ตัน พันธุ์หมอนทอง เกรด A ราคาหน้าสวนเฉลี่ยอยู่ที่ 104.84 บาท/กก.
มังคุด เก็บเกี่ยวแล้ว 192,479 ตัน คิดเป็นร้อยละ 90.64 คงเหลือ 19,866 ตัน เกรด A ราคาหน้าสวนเฉลี่ย
65.50 บาท/กก.
เงาะ เก็บเกี่ยวแล้ว 186,787 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.68 คงเหลือ 23,850 ตัน พันธุ์โรงเรียน เกรดคละ
ราคาหน้าสวนเฉลี่ย 18.36 บาท/กก. ลองกอง เก็บเกี่ยวแล้ว 9,084 ตัน คิดเป็นร้อยละ 40.40 คงเหลือ
13,400 ตัน เกรด A ราคาหน้าสวนเฉลี่ย 36.50 บาท/กก. และลิ้นจี่ ภาคเหนือเก็บเกี่ยวแล้ว 24,447 ตัน คิด
เป็นร้อยละ 85.25 คงเหลือ 4,229 ตัน พันธุ์ฮงฮวย เกรด AA ราคาหน้าสวนเฉลี่ย 39.63 บาท/กก.
ส่วนผลไม้ภาคใต้ปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตตามฤดูกาล ดังนี้ ทุเรียน 554,486 ตัน มังคุด 144,537 ตัน
เงาะ 49,993 ตัน ลองกอง 49,988 ตัน และลำไย (ภาคเหนือ) 386,065 ตัน สำหรับโครงการส่งเสริมการ
สร้างอัตลักษณ์ผลไม้ประจำถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นว่า
ไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด มะม่วง เงาะ ลองกอง ส้มโอ สละ จำปาดะ ล้วนแล้วแต่เป็นผลไม้
ประจำท้องถิ่นหรือที่เรียกกันว่า “อัตลักษณ์ผลไม้”
มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตามบริบทของพื้นที่ จึงทำให้เหมาะสมที่จะส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐาน เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าที่มี
ศักยภาพและมีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตไม้ผลสู่ 4.0 ให้มาก
ขึ้น จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบเรื่องราว (Story) คุณค่า คุณประโยชน์
และแหล่งที่มาที่ถูกต้องของผลไม้
จนส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าจากการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน และสร้างรายได้
ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไปในอนาคต โดยบริหารจัดการผ่านกระบวนการเกษตรแปลงใหญ่อย่างครบวงจร ตั้งแต่
กระบวนการผลิตสินค้าคุณภาพจากสวนที่ได้มาตรฐาน เตรียมพร้อมสู่มาตรฐานการส่งออก ยกระดับเกรดของ
สินค้าด้วยการรับรองคุณภาพ GAP การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย และสื่อสารเข้าใจง่ายสำหรับผู้บริโภค
ต่างท้องถิ่น ตลอดจนให้มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า รวมทั้งการเชื่อมโยงตลาดกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากภาคใต้นับเป็นภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่
สำคัญของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง มีการผลิตไม้ผลหลายชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นสินค้าอัต

ลักษณ์สร้างชื่อประจำจังหวัด ยกตัวอย่างเช่น “ทุเรียน” นับว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ มีหลากหลายสายพันธุ์ให้
เลือกบริโภคกันอย่างมาก
โดยเฉพาะทุเรียนอีกสายพันธุ์หนึ่งทางภาคใต้ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กัน นั่นคือ “ทุเรียนสาลิกา” ของดีเมือง
พังงา หรือที่เรียกกันเป็นภาษาถิ่นว่า “ทุเรียนสากา” มีรสชาติหวานมันและมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์
ทุเรียนสาลิกาพังงา มีแหล่งปลูกที่สำคัญอยู่ที่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา พื้นที่ประมาณ 320 ไร่ เป็นทุเรียน
พื้นบ้านพันธุ์แท้ดั้งเดิม ลักษณะผลกลมสวย ผลโตมีน้ำหนักประมาณ 1.5 – 2 กิโลกรัมต่อผล เปลือกบาง เนื้อ
สุกเป็นสีเหลืองเข้ม แกนกลางมีสีสนิม เมล็ดเล็กและลีบ รสชาติหวานแหลม เนื้อละเอียด ไม่เละ
มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีฤดูกาลเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี และได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีผลไม้อื่น ๆ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น ส้มโอ
ทับทิมสยาม มังคุดในวง เงาะ ลองกอง สละ และจำปาดะ เป็นต้น จึงทำให้เหมาะที่จะส่งเสริมและพัฒนาการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสู่มาตรฐานการส่งออก ควบคู่ไปกับการพัฒนาการแปรรูป เพื่อทำให้การผลิตไม้
ผลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าไม้ผลได้อย่างครบวงจร

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนสร้างอัตลักษณ์ผลไม้หวังเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรแต่ละท้องถิ่น
11 มิถุนายน 2563
กรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่ผ่านโครงการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ภาคตะวันออกและภาคใต้ เร่งส่งเสริมรวมกลุ่มแปลงใหญ่
และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit board) เปิดเผยว่า ผลไม้นับเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจชนิดหนึง่ ของประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งไทยเป็นผู้นำการผลิตและ
ส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีมูลค่าการส่งออกผลไม้ จำนวน 45,613
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.22 ปัจจุบันเกษตรกรมีการปลูกไม้ผล 57 ชนิด พื้นที่ประมาณ 7.7 ล้านไร่ ผลผลิต
ปีละประมาณ 10.81 ล้านตัน และสืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งตรงกับฤดูกาลผลไม้
ภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) และภาคเหนือ (ลิ้นจี่) หลายฝ่ายกังวลว่าจะกระทบต่อการ
บริหารจัดการผลไม้นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ Fruit board ได้ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนกำกับ
ติดตามสถานการณ์การผลิต – การตลาดตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา เพื่อช่วยกระจายผลผลิตและระบายสินค้าใน

หลายช่องทางทัง้ ระบบออฟไลน์และออนไลน์ จนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้
ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกและลิ้นจี่จากภาคเหนือแล้ว โดยมีคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหา
ผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน วางแผนการผลิตเชื่อมโยงกับแผนการ
ตลาดล่วงหน้าที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายตลาดนำการผลิต
“ซึ่งพบว่า ผลไม้ภาคตะวันออกทยอยเก็บเกี่ยวใกล้หมดแล้ว ได้แก่ ทุเรียน เก็บเกี่ยวแล้ว 514,619
ตัน คิดเป็นร้อยละ 93.56 คงเหลือ 35,416 ตัน พันธุ์หมอนทอง เกรด A ราคาหน้าสวนเฉลี่ยอยู่ที่ 104.84
บาท/กก. มังคุด เก็บเกี่ยวแล้ว 192,479 ตัน คิดเป็นร้อยละ 90.64 คงเหลือ 19,866 ตัน เกรด A ราคาหน้า
สวนเฉลี่ย 65.50 บาท/กก. เงาะ เก็บเกี่ยวแล้ว 186,787 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.68 คงเหลือ 23,850 ตัน พันธุ์
โรงเรียน เกรดคละราคาหน้าสวนเฉลี่ย 18.36 บาท/กก. ลองกอง เก็บเกี่ยวแล้ว 9,084 ตัน คิดเป็นร้อยละ
40.40 คงเหลือ 13,400 ตัน เกรด A ราคาหน้าสวนเฉลี่ย 36.50 บาท/กก. และลิ้นจี่ ภาคเหนือเก็บเกี่ยวแล้ว
24,447 ตัน คิดเป็นร้อยละ 85.25 คงเหลือ 4,229 ตัน พันธุ์ฮงฮวย เกรด AA ราคาหน้าสวนเฉลี่ย 39.63
บาท/กก. ส่วนผลไม้ภาคใต้ปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตตามฤดูกาล ดังนี้ ทุเรียน 554,486 ตัน มังคุด 144,537 ตัน
เงาะ 49,993 ตัน ลองกอง 49,988 ตัน และลำไย (ภาคเหนือ) 386,065 ตัน”
สำหรับโครงการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ประจำถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเริ่มดำเนินการ
มาตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นว่าไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด มะม่วง เงาะ ลองกอง ส้มโอ
สละ จำปาดะ ล้วนแล้วแต่เป็นผลไม้ประจำท้องถิ่นหรือที่เรียกกันว่า “อัตลักษณ์ผลไม้” มีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจตามบริบทของพื้นที่ จึงทำให้เหมาะสมที่จะส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพ
ให้มีมาตรฐาน เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม
ในแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตไม้ผลสู่ 4.0 ให้มากขึ้น
จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบเรื่องราว (Story) คุณค่า
คุณประโยชน์ และแหล่งที่มาที่ถูกต้องของผลไม้ จนส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าจากการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ที่มี
คุณภาพดี มีมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไปในอนาคต โดยบริหารจัดการผ่านกระบวนการ
เกษตรแปลงใหญ่อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้าคุณภาพจากสวนที่ได้มาตรฐาน เตรียมพร้อมสู่
มาตรฐานการส่งออก ยกระดับเกรดของสินค้าด้วยการรับรองคุณภาพ GAP การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย
และสื่อสารเข้าใจง่ายสำหรับผู้บริโภคต่างท้องถิ่น ตลอดจนให้มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า รวมทั้งการเชื่อมโยงตลาด
กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากภาคใต้นับเป็นภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่
สำคัญของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง มีการผลิตไม้ผลหลายชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นสินค้าอัต

ลักษณ์สร้างชื่อประจำจังหวัด ยกตัวอย่างเช่น “ทุเรียน” นับว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ มีหลากหลายสายพันธุ์ให้
เลือกบริโภคกันอย่างมาก โดยเฉพาะทุเรียนอีกสายพันธุ์หนึ่งทางภาคใต้ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กัน นั่นคือ “ทุเรียน
สาลิกา” ของดีเมืองพังงา หรือที่เรียกกันเป็นภาษาถิ่นว่า “ทุเรียนสากา” มีรสชาติหวานมันและมีกลิ่นหอมอัน
เป็นเอกลักษณ์ ทุเรียนสาลิกาพังงา มีแหล่งปลูกที่สำคัญอยู่ที่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา พื้นที่ประมาณ 320 ไร่
เป็นทุเรียนพื้นบ้านพันธุ์แท้ดั้งเดิม ลักษณะผลกลมสวย ผลโตมีน้ำหนักประมาณ 1.5 – 2 กิโลกรัมต่อผล
เปลือกบาง เนื้อสุกเป็นสีเหลืองเข้ม แกนกลางมีสีสนิม เมล็ดเล็กและลีบ รสชาติหวานแหลม เนื้อละเอียด ไม่
เละ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีฤดูกาลเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นสินค้า GI เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีผลไม้อนื่ ๆ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น ส้มโอทับทิมสยาม มังคุดในวง เงาะ ลองกอง
สละ และจำปาดะ เป็นต้น จึงทำให้เหมาะที่จะส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสู่มาตรฐาน
การส่งออก ควบคู่ไปกับการพัฒนาการแปรรูป เพื่อทำให้การผลิตไม้ผลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิด
การพัฒนาต่อยอดสินค้าไม้ผลได้อย่างครบวงจร และขอเชิญชวนคนไทยร่วมอุดหนุนผลไม้ไทย “ซื้อสินค้า
เกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” พร้อมทั้งสามารถเลือกซื้อสินค้าของเกษตรกรผ่าน
เว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ได้ ซึ่งมีสินค้าเกษตรคุณภาพรวม 9 หมวดหมู่ กว่า 500 ชนิด
สินค้าที่คัดสรรจากเกษตรกรโดยตรง ขณะนี้มียอดสั่งซื้อแล้วคิดเป็นมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนสร้างอัตลักษณ์ผลไม้หวังเพิ่มมูลค่า
12 มิถุนายน 2563
โครงการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ภาคตะวันออกและภาคใต้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หวัง
สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่ผ่านโครงการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ภาคตะวันออกและภาคใต้ เร่งส่งเสริมรวมกลุ่มแปลงใหญ่
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit board) เปิดเผยว่า ผลไม้นับเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งไทยเป็นผู้นำการผลิตและ
ส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีมูลค่าการส่งออกผลไม้ จำนวน 45,613
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.22 ปัจจุบันเกษตรกรมีการปลูกไม้ผล 57 ชนิด พื้นที่ประมาณ 7.7 ล้านไร่ ผลผลิต
ปีละประมาณ 10.81 ล้านตัน และสืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

ซึ่งตรงกับฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) และภาคเหนือ (ลิ้นจี่) หลายฝ่ายกังวลว่า
จะกระทบต่อการบริหารจัดการผลไม้นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ Fruit board ได้ร่วมกับ
หน่วยงานหลายภาคส่วนกำกับติดตามสถานการณ์การผลิต – การตลาดตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา เพื่อช่วย
กระจายผลผลิตและระบายสินค้าในหลายช่องทางทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ จนกระทั่งสถานการณ์
คลี่คลายสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกและลิ้นจี่จากภาคเหนือ
แล้ว
โดยมีคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เป็นแกนหลักในการ
ดำเนินงาน วางแผนการผลิตเชื่อมโยงกับแผนการตลาดล่วงหน้าที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายตลาดนำการ
ผลิต ซึ่งพบว่า ผลไม้ภาคตะวันออกทยอยเก็บเกี่ยวใกล้หมดแล้ว ได้แก่ ทุเรียน เก็บเกี่ยวแล้ว 514,619 ตัน คิด
เป็นร้อยละ 93.56 คงเหลือ 35,416 ตัน พันธุ์หมอนทอง เกรด A ราคาหน้าสวนเฉลี่ยอยู่ที่ 104.84 บาท/กก.
มังคุด เก็บเกีย่ วแล้ว 192,479 ตัน คิดเป็นร้อยละ 90.64 คงเหลือ 19,866 ตัน เกรด A ราคาหน้าสวนเฉลี่ย
65.50 บาท/กก. เงาะ เก็บเกี่ยวแล้ว 186,787 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.68 คงเหลือ 23,850 ตัน พันธุ์โรงเรียน
เกรดคละราคาหน้าสวนเฉลี่ย 18.36 บาท/กก. ลองกอง เก็บเกี่ยวแล้ว 9,084 ตัน คิดเป็นร้อยละ 40.40
คงเหลือ 13,400 ตัน เกรด A ราคาหน้าสวนเฉลี่ย 36.50 บาท/กก. และลิ้นจี่ ภาคเหนือเก็บเกี่ยวแล้ว 24,447
ตัน คิดเป็นร้อยละ 85.25 คงเหลือ 4,229 ตัน พันธุ์ฮงฮวย เกรด AA ราคาหน้าสวนเฉลี่ย 39.63 บาท/กก.
ส่วนผลไม้ภาคใต้ปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตตามฤดูกาล ดังนี้ ทุเรียน 554,486 ตัน มังคุด 144,537 ตัน เงาะ
49,993 ตัน ลองกอง 49,988 ตัน และลำไย (ภาคเหนือ) 386,065 ตัน
สำหรับโครงการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ประจำถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเริ่มดำเนินการ
มาตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นว่าไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด มะม่วง เงาะ ลองกอง ส้มโอ
สละ จำปาดะ ล้วนแล้วแต่เป็นผลไม้ประจำท้องถิ่นหรือที่เรียกกันว่า “อัตลักษณ์ผลไม้” มีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจตามบริบทของพื้นที่ จึงทำให้เหมาะสมที่จะส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพ
ให้มีมาตรฐาน เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม
ในแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตไม้ผลสู่ 4.0 ให้มากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบเรื่องราว
(Story) คุณค่า คุณประโยชน์ และแหล่งที่มาที่ถูกต้องของผลไม้ จนส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าจากการสร้างอัต
ลักษณ์ผลไม้ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไปในอนาคต โดยบริหารจัดการ
ผ่านกระบวนการเกษตรแปลงใหญ่อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้าคุณภาพจากสวนที่ได้มาตรฐาน
เตรียมพร้อมสู่มาตรฐานการส่งออก ยกระดับเกรดของสินค้าด้วยการรับรองคุณภาพ GAP การออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ที่ทันสมัย และสื่อสารเข้าใจง่ายสำหรับผู้บริโภคต่างท้องถิ่น ตลอดจนให้มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า รวมทั้ง
การเชื่อมโยงตลาดกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากภาคใต้นับเป็นภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่
สำคัญของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง มีการผลิตไม้ผลหลายชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นสินค้าอัต
ลักษณ์สร้างชื่อประจำจังหวัด ยกตัวอย่างเช่น “ทุเรียน” นับว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ มีหลากหลายสายพันธุ์ให้
เลือกบริโภคกันอย่างมาก โดยเฉพาะทุเรียนอีกสายพันธุ์หนึ่งทางภาคใต้ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กัน นั่นคือ “ทุเรียน
สาลิกา” ของดีเมืองพังงา หรือทีเ่ รียกกันเป็นภาษาถิ่นว่า “ทุเรียนสากา” มีรสชาติหวานมันและมีกลิ่นหอมอัน
เป็นเอกลักษณ์ ทุเรียนสาลิกาพังงา มีแหล่งปลูกที่สำคัญอยู่ที่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา พื้นที่ประมาณ 320 ไร่
เป็นทุเรียนพื้นบ้านพันธุ์แท้ดั้งเดิม ลักษณะผลกลมสวย ผลโตมีน้ำหนักประมาณ 1.5 – 2 กิโลกรัมต่อผล
เปลือกบาง เนื้อสุกเป็นสีเหลืองเข้ม แกนกลางมีสีสนิม เมล็ดเล็กและลีบ รสชาติหวานแหลม เนื้อละเอียด ไม่
เละ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีฤดูกาลเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นสินค้า GI เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีผลไม้อื่น ๆ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น ส้มโอทับทิมสยาม มังคุดในวง เงาะ ลองกอง
สละ และจำปาดะ เป็นต้น จึงทำให้เหมาะที่จะส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสู่มาตรฐาน
การส่งออก ควบคู่ไปกับการพัฒนาการแปรรูป เพื่อทำให้การผลิตไม้ผลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิด
การพัฒนาต่อยอดสินค้าไม้ผลได้อย่างครบวงจร และขอเชิญชวนคนไทยร่วมอุดหนุนผลไม้ไทย “ซื้อสินค้า
เกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” พร้อมทั้งสามารถเลือกซื้อสินค้าของเกษตรกรผ่านเว็บไซต์
www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ได้ ซึ่งมีสินค้าเกษตรคุณภาพรวม 9 หมวดหมู่ กว่า 500 ชนิดสินค้าที่คัด
สรรจากเกษตรกรโดยตรง ขณะนี้มียอดสั่งซื้อแล้วคิดเป็นมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท

“เข้มแข็ง” ชมสุดๆ “ทุเรียนสาลิกา” สินค้าGI ของดีเมืองพังงา รสชาติหวานมัน หอมเป็นเอกลักษณ์
11 มิถุนายน 2563
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเดินหน้าส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ประจำถิ่น-เกษตร
แปลงใหญ่ เป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติรับรู้เรื่องราวถึงคุณค่า
ประโยชน์ และแหล่งที่มาที่ถูกต้องของผลไม้แต่ละชนิด ชู “ทุเรียนสาลิกา” เป็นตัวอย่างของดีเมืองพังงา
มีเนื้อเหลืองเข้มละเอียด เมล็ดลีบ รสชาติหวานมัน กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ และได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นสินค้า GI เรียบร้อยแล้ว
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้กล่าวถึงโครงการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ประจำถิ่นว่า กรมส่งเสริม
การเกษตรได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นว่าไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด
มะม่วง เงาะ ลองกอง ส้มโอ สละ จำปาดะ ล้วนแล้วแต่เป็นผลไม้ประจำท้องถิ่นหรือที่เรียกกันว่า “อัตลักษณ์
ผลไม้”

นายเข้มแข็ง ยกตัวอย่าง“ทุเรียนสาลิกา” ของดีเมืองพังงาด้วยมา ทุเรียนสาลิกา หรือที่เรียกกันเป็น
ภาษาถิ่นว่า “ทุเรียนสากา” มีรสชาติหวานมันและมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งทุเรียนสาลิกาพังงา มีแหล่ง
ปลูกที่สำคัญอยู่ที่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา พื้นที่ประมาณ 320 ไร่ เป็นทุเรียนพื้นบ้านพันธุ์แท้ดั้งเดิม ลักษณะ
ผลกลมสวย ผลโตมีน้ำหนักประมาณ 1.5 – 2 กิโลกรัมต่อผล เปลือกบาง เนื้อสุกเป็นสีเหลืองเข้ม แกนกลางมีสี
สนิม เมล็ดเล็กและลีบ รสชาติหวานแหลม เนื้อละเอียด ไม่เละ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีฤดูกาลเก็บเกี่ยวช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ล่าสุดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีผลไม้อื่น ๆ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น ส้มโอทับทิมสยาม มังคุดในวง เงาะ ลองกอง
สละ และจำปาดะ เป็นต้น จึงทำให้เหมาะที่จะส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสู่มาตรฐาน
การส่งออก ควบคู่ไปกับการพัฒนาการแปรรูป เพื่อทำให้การผลิตไม้ผลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิด
การพัฒนาต่อยอดสินค้าไม้ผลได้อย่างครบวงจร
“ขณะนี้เราได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบ
เรื่องราว (Story) คุณค่า คุณประโยชน์ และแหล่งที่มาที่ถูกต้องของผลไม้ จนส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าจาก
การสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไป เพื่อการบริหาร
จัดการผ่านกระบวนการเกษตรแปลงใหญ่อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้าคุณภาพจากสวนที่ได้
มาตรฐาน เตรียมพร้อมสู่มาตรฐานการส่งออก ยกระดับเกรดของสินค้าด้วยการรับรองคุณภาพ GAP การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยด้วย” นายเข้มแข็ง กล่าว
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงสถานการณืผลไม้ในภาคใต้ด้วยว่า ปีนี้ผลไม้ภาคใต้คาดว่าจะมี
ผลผลิตตามฤดูกาล จะเป็นทุเรียน 554,486 ตัน มังคุด 144,537 ตัน เงาะ 49,993 ตัน ลองกอง 49,988 ตัน
และลำไย (ภาคเหนือ) 386,065 ตัน จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมอุดหนุนผลไม้ไทย “ซื้อสินค้าเกษตรไทย
เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” พร้อมทั้งสามารถเลือกซื้อสินค้าของเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ www.ตลาด
เกษตรกรออนไลน์.com ได้ ซึ่งมีสินค้าเกษตรคุณภาพรวม 9 หมวดหมู่ กว่า 500 ชนิดสินค้าที่คัดสรรจาก
เกษตรกรโดยตรง ขณะนี้มียอดสั่งซื้อแล้วคิดเป็นมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท

ก.เกษตรฯ ผนึกกำลัง “กลาโหม” สร้างทหารกองประจำการ เป็นทายาทเกษตร
13 มิ.ย. 2563
“กรมส่งเสริมการเกษตร ผนึกกำลัง “กลาโหม”สร้างทหารกองประจำการเป็นทายาทเกษตร เผยปี
62 ประสบความสำเร็จเกิดเกษตรกรรุ่นใหม่ ต้นแบบเกษตรกร ที่ก้าวตามทันสถานการณ์ต่างๆ อย่างมั่นคง
วันที่ 13 มิ.ย. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับ กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม โดยมณฑลทหารบก
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกองบิน ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
ดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตร รุ่นประจำปี 2563
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเกษตรแก่ทหารกองประจำการ ให้สามารถนำไป
ประกอบอาชีพได้ภายหลังปลดประจำการ รวมถึงยังเป็นการบ่มเพาะและสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ให้กับ
ประเทศชาติเพิ่มขึ้นอีกด้วย
โดยทางโครงการฯ ได้กำหนดเปิดรับสมัครทหารกองประจำการ ที่เป็นบุตรหลานเกษตรกรทัว่ ประเทศ
จำนวน 200 นาย เพื่อเข้ารับการอบรมเป็นระยะเวลา 5 วัน ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือน

กันยายน 2563 นี้ ในหลักสูตรการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ
ศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ตั้งอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ
สำหรับหลักสูตรที่จะใช้ในการอบรมนั้น จะประกอบด้วย วิชาการปรับแนวคิดให้เห็นถึงแนวทางและ
ความเป็นไปได้ในความมั่งคั่งและมั่นคงของงานด้านการเกษตร การวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาตนเองใน
การทำการผลิตภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ ตลอดถึงความสามารถในการจัดทำระบบการทำการเกษตร
แบบผสมผสานอย่างถูกวิธี การจัดการปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีการใช้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ทางการเกษตรอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ กระบวนการเพาะปลูกพืชอย่างครบวงจรเพื่อให้ผลผลิตออกมา
อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านการ
ปรับปรุงบำรุงดิน การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานลดการใช้สารเคมีอย่างไม่จำเป็น การแปรรูปและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า การตลาดสินค้าเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0 ที่เกษตรกรเป็นผู้
กำหนดทั้งด้านการผลิตและการทำการตลาด การจัดทำแผนพัฒนาตนเองและแผนพัฒนาอาชีพ และ ICT กับ
การเกษตรเชิงพาณิชย์ ที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร
อย่างก้าวตามทันกับสถานการณ์ทางสังคมและการตลาด
"โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2563 นี้ ในปี
2563 ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา โครงการฯ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีทหารปลด
ประจำการแล้วหลายรายหันมาทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักเป็นการรับช่วงต่อจากพ่อแม่ บางรายทำ
การเกษตรเป็นอาชีพรองทำให้มีกินมีใช้สามารถลดรายจ่ายให้กับครอบครัวมากขึ้น และบางรายประสบ
ความสำเร็จจนกลายเป็นเกษตรกรต้นแบบที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อนบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ดำเนินงานด้านการเกษตร ซึ่งในปี 2563 นี้กรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงกลาโหมจึงเดินหน้าโครงการฯ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับภาคการเกษตรของไทยต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี" นาย
ชาตรี กล่าว...

เกษตรฯ ติดตามโครงการประกันรายได้ ลุยช่วยชาวสวนปาล์ม
12 มิถุนายน 2563
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรม
ส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้และสถานการณ์สินค้าเกษตร
ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็น
ประธานการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงวิทยา อ.ละงู จ.สตูล
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/2563 เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ ในพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว มีอายุไม่น้อยกว่า
3 ปี โดยกำหนดจ่ายเงินส่วนต่างราคาชดเชยที่กิโลกรัมละ 4 บาท ที่คณ
ุ ภาพน้ำมัน 18% แบ่งจ่ายจำนวน 9
งวด ตั้งแต่ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 สำหรับการจ่ายเงินชดเชย ได้ปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ ดำเนิน
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63 ใหม่ โดยได้ปรับการพิจารณาการจ่ายเงิน
ชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มเป็นทุก 30 วัน จากเดิมทุก 45 วัน โดยจะเริ่มตั้งแต่งวดที่ 79 เพื่อให้การพิจารณาส่วนต่างสะท้อนกับราคาที่แท้จริง และทำให้ชาวสวนปาล์มได้รับการชดเชยรายได้เร็วขึ้น

โดยการจ่ายเงินชดเชยในงวดที่ 7-9 กำหนดจะจ่ายในวันที่ 16 ของทุกเดือน (หากตรงกับวันหยุด ก็จะเลื่อน
การจ่ายให้เร็วขึ้น) โดยปริมาณผลปาล์มที่ใช้คำนวณเงินชดเชยส่วนต่างสำหรับงวดที่ 7-9 กำหนดไว้ที่
เฉลี่ย 242.17 กิโลกรัมต่อไร่ต่องวด คูณด้วยจำนวนไร่ที่ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ (ลดลง
จาก 363.25 กก. เพราะเดิมคำนวณไว้ 8 งวด) ทั้งนี้ การจ่ายชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
ได้จ่ายไปเพียง 2 งวด คือ งวดที่ 1 และ 2 จากกำหนดที่ต้องจ่ายทั้งหมด 8 งวด ทุก 45 วัน โดยงวดที่ 35 ไม่ได้จ่ายชดเชย เพราะราคาผลปาล์มสูงกว่าราคาประกันรายได้ แต่งวดที่ 6 กลับมาจ่ายอีกครั้ง ใน
อัตรา 0.97 บาทต่อกก.
ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดส่งข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน รวมงวดที่ 1 , 2 และ 6จำนวน
366,123 ครัวเรือน คิดเป็นวงเงิน 4,247 ล้านบาท สำหรับงวดที่ 7 จัดส่งข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
355,533 ครัวเรือน โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง 0.82 บาทต่อกก. และเริ่มโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของ
เกษตรกร ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับจังหวัดสตูล มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
8,419 ครัวเรือน พื้นที่ 100,607.94 ไร่ และให้ผลผลิตแล้วได้ผ่านการประชาคมในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่
ผ่านมา เกษตรกรได้รับค่าชดเชย ส่วนต่างราคา ในงวดที่ 1, 2 และงวดที่ 6 คิดเป็นเงินรวมกว่า 52 ล้านบาท
ขอเน้นย้ำและเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประกัน
รายได้ฯ และยังไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอที่ตั้งแปลง เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงและหากผ่านการตรวจสอบแปลงปลูก ก็จะได้รับ
การช่วยเหลือตามรอบที่เหลือ ที่จะมีการจัดส่งข้อมูลต่อไป

เกษตรฯ ติดตามโครงการประกันรายได้ ลุยช่วยชาวสวนปาล์ม
12 มิถุนายน 2563
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริม
การเกษตร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้และสถานการณ์สินค้าเกษตรในพื้นที่
ภาคใต้ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
การประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงวิทยา อ.ละงู จ.สตูล
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/2563 เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ ในพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว มีอายุไม่น้อยกว่า
3 ปี โดยกำหนดจ่ายเงินส่วนต่างราคาชดเชยที่กิโลกรัมละ 4 บาท ที่คุณภาพน้ำมัน 18% แบ่งจ่ายจำนวน 9
งวด ตั้งแต่ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 สำหรับการจ่ายเงินชดเชย ได้ปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ ดำเนิน
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63 ใหม่ โดยได้ปรับการพิจารณาการจ่ายเงิน
ชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มเป็นทุก 30 วัน จากเดิมทุก 45 วัน โดยจะเริ่มตั้งแต่งวดที่ 7-9
เพื่อให้การพิจารณาส่วนต่างสะท้อนกับราคาที่แท้จริง และทำให้ชาวสวนปาล์มได้รับการชดเชยรายได้เร็วขึ้น

โดยการจ่ายเงินชดเชยในงวดที่ 7-9 กำหนดจะจ่ายในวันที่ 16 ของทุกเดือน (หากตรงกับวันหยุด ก็จะเลื่อน
การจ่ายให้เร็วขึ้น) โดยปริมาณผลปาล์มที่ใช้คำนวณเงินชดเชยส่วนต่างสำหรับงวดที่ 7-9 กำหนดไว้ที่เฉลี่ย
242.17 กิโลกรัมต่อไร่ต่องวด คูณด้วยจำนวนไร่ที่ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ (ลดลงจาก 363.25
กก. เพราะเดิมคำนวณไว้ 8 งวด) ทั้งนี้ การจ่ายชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ได้จ่ายไปเพียง
2 งวด คือ งวดที่ 1 และ 2 จากกำหนดที่ต้องจ่ายทั้งหมด 8 งวด ทุก 45 วัน โดยงวดที่ 3-5 ไม่ได้จ่ายชดเชย
เพราะราคาผลปาล์มสูงกว่าราคาประกันรายได้ แต่งวดที่ 6 กลับมาจ่ายอีกครั้ง ในอัตรา 0.97 บาทต่อกก.
ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดส่งข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน รวมงวดที่ 1 , 2 และ 6 จำนวน
366,123 ครัวเรือน คิดเป็นวงเงิน 4,247 ล้านบาท สำหรับงวดที่ 7 จัดส่งข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
355,533 ครัวเรือน โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง 0.82 บาทต่อกก. และเริ่มโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของ
เกษตรกร ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับจังหวัดสตูล มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
8,419 ครัวเรือน พื้นที่ 100,607.94 ไร่ และให้ผลผลิตแล้วได้ผ่านการประชาคมในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่
ผ่านมา เกษตรกรได้รับค่าชดเชย ส่วนต่างราคา ในงวดที่ 1, 2 และงวดที่ 6 คิดเป็นเงินรวมกว่า 52 ล้านบาท
ขอเน้นย้ำและเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประกัน
รายได้ฯ และยังไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอที่ตั้งแปลง เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงและหากผ่านการตรวจสอบแปลงปลูก ก็จะได้รับ
การช่วยเหลือตามรอบที่เหลือ ที่จะมีการจัดส่งข้อมูลต่อไป

เกษตรฯ ติดตามโครงการประกันรายได้ ลุยช่วยชาวสวนปาล์ม
12 มิถุนายน 2563
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรม
ส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้และสถานการณ์สินค้าเกษตร
ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็น
ประธานการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงวิทยา อ.ละงู จ.สตูล
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้เข้า
ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้ ฯ ในครั้งนี้ด้วย และได้ให้ข้อมูลว่า โครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/2563 เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูก
ปาล์มน้ำมัน ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ ในพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยกำหนด
จ่ายเงินส่วนต่างราคาชดเชยที่กิโลกรัมละ 4 บาท ที่คุณภาพน้ำมัน 18% แบ่งจ่ายจำนวน 9 งวด ตั้งแต่ตุลาคม
2562 – กันยายน 2563 สำหรับการจ่ายเงินชดเชย ได้ปรับหลักเกณฑ์

วิธีการ ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63 ใหม่ โดยได้ปรับการ
พิจารณาการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มเป็นทุก 30 วัน จากเดิมทุก 45 วัน โดยจะ
เริ่มตั้งแต่งวดที่ 7-9 เพื่อให้การพิจารณาส่วนต่างสะท้อนกับราคาที่แท้จริง และทำให้ชาวสวนปาล์มได้รับการ
ชดเชยรายได้เร็วขึ้น โดยการจ่ายเงินชดเชยในงวดที่ 7-9 กำหนดจะจ่ายในวันที่ 16 ของทุกเดือน (หากตรงกับ
วันหยุด ก็จะเลื่อนการจ่ายให้เร็วขึ้น) โดยปริมาณผลปาล์มที่ใช้คำนวณเงินชดเชยส่วนต่างสำหรับงวดที่ 7-9
กำหนดไว้ที่เฉลี่ย 242.17 กิโลกรัมต่อไร่ต่องวด คูณด้วยจำนวนไร่ที่ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่
(ลดลงจาก 363.25 กก. เพราะเดิมคำนวณไว้ 8 งวด)
ทั้งนี้ การจ่ายชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ได้จ่ายไปเพียง 2 งวด คือ งวดที่ 1 และ
2 จากกำหนดที่ต้องจ่ายทั้งหมด 8 งวด ทุก 45 วัน โดยงวดที่ 3-5 ไม่ได้จ่ายชดเชย เพราะราคาผลปาล์มสูงกว่า
ราคาประกันรายได้ แต่งวดที่ 6 กลับมาจ่ายอีกครั้ง ในอัตรา 0.97 บาทต่อกก.
สำหรับงวดที่ 7 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดส่งข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 355,533 ครัวเรือน โดย
เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง 0.82 บาทต่อกก. และเริ่มโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของเกษตรกร ตั้งแต่ 16
มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับจังหวัดสตูล มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 8,419 ครัวเรือน พื้นที่
100,607.94 ไร่ และให้ผลผลิตแล้วได้ผ่านการประชาคมในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา เกษตรกรได้รับ
ค่าชดเชย ส่วนต่างราคา ในงวดที่ 1, 2 และงวดที่ 6 คิดเป็นเงินรวมกว่า 52 ล้านบาท
ขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ และยังไม่ได้
แจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนได้ทสี่ ำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลง
เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงและหากผ่านการตรวจสอบแปลงปลูก ก็จะได้รับการช่วยเหลือตามรอบที่
เหลือ ที่จะมีการจัดส่งข้อมูลต่อไป

ยกระดับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์
13 มิถุนายน 2563
จังหวัดแพร่ ยกระดับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ภายใต้นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมเพื่อการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
จังหวัดแพร่ จัดประชุม CoO ครั้งที่ 4/2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการภายใต้กรอบการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศฯ ด้านเกษตร วันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยมี นายสมมารถ สยม
ภาค เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และ
แก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อพิจารณาโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตร
แปรรูปวิสาหกิจชุมเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้
มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) กรอบนโยบาย แผนงาน 3.2 เศรษฐกิจฐาน

ราก เศรษฐกิจชุมชน (เกษตรพอเพียง/ผสมผสาน สินค้าและบริการชุมชน OTOP ท่องเที่ยวชุมชน) ภายใต้
กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้านเกษตร
สำหรับการประชุมในวันนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับ กรม
ส่งเสริมการเกษตร และเป็นผู้ประกอบการ OTOP เป็นวิสาหกิจชุมชนมีผลการประเมินศักยภาพในระดับกลาง
ขึ้นไป ต้องไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น หรือดำเนินโครงการในลักษณะกิจกรรมเดียวกัน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุม เพื่อเกิดการจ้างงาน และเพิ่มรายได้ให้กับ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน วงเงินงบประมาณสนับสนุน
อำเภอละ 2 แห่งๆ ละไม่เกิน 500,000 บาท ภายใต้กรอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจ้างแรงงาน 2) ด้าน
พัฒนากระบวนการผลิต 3) ด้านพัฒนามาตรฐานการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 4) ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และ 5) ด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาด และการขนส่งสินค้า
ส่วนกลุ่มเป้าหมายอีกหนึ่งกลุ่ม คือวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อ
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานในการบริการการท่องเที่ยว เชิง
เกษตร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยเชื่อมโยงตลาดแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับสินค้าและบริการชุมชน OTOP เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน สนับสนุน
วงเงินไม่เกิน 500,000 ต่อแห่ง
จังหวัดแพร่ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรวม จำนวน 17
โครงการ แบ่งเป็นโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุม เพื่อการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชน จำนวน 16 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 8 ล้านบาท และโครงการยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จำนวน 1 โครงการ
รวมวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท

“รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบครุภัณฑ์ทางการเกษตร”
14 มิถุนายน 2563
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ท่านวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบ
ครุภัณฑ์ทางการเกษตร โครงการเพิ่มขีดการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยได้มาตรฐาน แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน
และแปลงใหญ่ข้าวตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยได้มาตรฐาน ในห้วงวันที่ 12-15 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส
น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ในการนี้นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางอุมาพร ดีพรมกุล หัวหน้ากลุ่ม
อารักขาพืช เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่สามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ลดความเสียหายจากการระบาดของศัตรูพืช ตลอดจน
การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยจนถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและ

โอกาสในการแข่งขันทางการตลาดที่มากขึ้น/ บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกามาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน
รายงาน

เกษตรกรนครนายกพึงพอใจแนวทางการลดการเผาในพื้นที่เกษตรที่ทางการส่งเสริม
11 มิถุนายน 2563
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการหยุด
เผาวัสดุการเกษตร เป็นแม่ข่ายขับเคลื่อน พบเกษตรกรพึงพอใจและให้ความร่วมมือ เผยประโยชน์จากวัสดุ
การเกษตรมีคุณต่อดินและสามารถแปรสภาพเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้มากมาย
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการหยุด
เผาวัสดุการเกษตร โดยใช้กลไกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นแม่ข่าย
ขับเคลื่อน พบเกษตรกรพึงพอใจและให้ความร่วมมือ เผยประโยชน์จากวัสดุการเกษตรมีคุณต่อดินและสามารถ
แปรสภาพเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้มากมาย
นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวอิสรี เก่งนอก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรพื้นที่จังหวัดนครนายก

พร้อมเก็บข้อมูลงานวิจัยในการศึกษาทดสอบด้านการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการในพื้นที่ในการจัดการ
พื้นที่การปฏิบัติในแปลง รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการเผาในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดนครนายก
ณ แปลงสาธิตการเรียนรู้ของเกษตรกร ประกอบด้วย แปลงที่ 1 นางเพ็ญรุ่ง กริ่มใจ หมู่ที่ 7 ตำบลดงละคร
อำเภอเมืองนครนายก แปลงที่ 2 นายประยุทธ์ บุญกล้า หมู่ที่ 1 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี แปลงที่ 3 นายสุ
เทพ บัวลอย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา และแปลงที่ 4 นายพนัส กว้างทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์แทน
อำเภอองครักษ์
นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เปิดเผยว่า ในการจัดทำแปลงสาธิต
การเรียนรู้นั้นมีเป้าหมายเพื่อเป็นจุดเรียนรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ ตลอดถึงการปฏิบัติและการจัดการใน
แปลง และการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อลดการเผาวัสดุการเกษตรในพื้นที่
รวมถึงขยายผลการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
เกษตรกร โดยใช้กลไกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายเกษตรกร
ต้นแบบปลอดการเผาเป็นแม่แบบและเครือข่าย ซึง่ พื้นที่จังหวัดนครนายก สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม
ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดินเหนียว เหมาะแก่การทำนา ทำสวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ ราษฎรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ มีการรวมกลุ่มเป็นศูนย์ข้าวชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว โดยพื้นที่ปลูกข้าวบางส่วนในทุกอำเภอจะเป็นพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรต้องปลูกข้าวแบบน้ำลึก
หรือข้าวขึ้นน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรมักจะใช้วิธีการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูกในฤดูถัดไป ซึ่ง
ปัญหาจากการเผาวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ทำให้สภาพดินมีความเสื่อมโทรมเพราะสูญเสียธาตุอาหารในดินของ
ความร้อนจากการเผา รวมทั้งระบบนิเวศในพื้นที่เปลี่ยนไปไม่เอื้อต่อการทำการเกษตร จึงทำให้การผลิตในแต่
ละรอบการผลิตต้องปรับปรุงบำรุงดินด้วยสารเคมีทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
“สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการศึกษาถึงแนวทางในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผาในพื้นที่เกษตร กรณีศึกษาผลกระทบกิจกรรมการส่งเสริมการลด
การเผาในพื้นที่เกษตรจังหวัดนครนายกขึ้น โดยได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ผ่านเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ายรวมถึงเก็บข้อมูลการจัดการพื้นที่ การ
ปฏิบัติและการจัดการในแปลง รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อลดการเผาวัสดุการเกษตรในพื้นที่
จากเกษตรกรผู้นำเจ้าของแปลงสาธิตการเรียนรู้ที่ได้นำองค์ความรู้ไปประประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของตนเองตาม
ความเหมาะสม เช่น การปฏิบัติและการจัดการในแปลงมีการนำนวัตกรรมทางเลือกด้านการเกษตร การอัด
ฟาง ทำฟางก้อน เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ ซึ่งปัจจุบันตลาดมีความต้องการสูงเพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์
ทางเลือก เช่นใช้เป็นอาหารสัตว์กีบในหน้าแล้ง ช่วยลดปัญหาการขาดสารอาหารในสัตว์ ใช้เป็นอาหารปลา
หรือคลุมดินเพื่อรักษาความชื่นในแปลงเพาะปลูก ตลอดถึงการนำไปเพาะเห็ดชนิดต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการ

ไถกลบตอซังและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยการนำเศษวัสดุการเกษตรที่เหลือใช้ในแปลงเพาะปลูกมาใช้ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ โดยนำมาทำปุ๋ยหมัก ถือได้ว่าเป็นทางเลือกทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งทางตรงและทางอ้อม
คือ เกษตรกรจะสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ รวมถึงการจัดการพื้นที่
กรณีของเกษตรกรที่ทำนาปรังมีการปลูกปอเทืองหลังฤดูเก็บเกี่ยว ก็จะช่วยลดต้นทุนในการปรับปรุงบำรุงดิน
สำหรับฤดูการผลิตต่อไป ด้วยแปลงนาได้สารปรับปรุงบำรุงดิน ตามธรรมชาติจากปอเทือง ส่วนเกษตรกรที่ทำ
นาน้ำฝนจะไม่เผาฟางโดยปล่อยให้ฟางย่อยสลายเองตามกระบวนการทางธรรมชาติ ก็จะเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับ
ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว” นางอุบล มากอง กล่าว
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า จากการติดตามแนวทางในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผาในพื้นที่เกษตร กรณีศึกษาผลกระทบกิจกรรมการส่งเสริมการลด
การเผาในพื้นที่เกษตร จังหวัดนครนายก ครั้งนี้พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจและสมัครใจในการลดละเลิก
การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามแนวทางต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอย่างดี ที่สำคัญในการดำเนิน
กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนลดการเผาวัสดุทางการเกษตรของ ศพก. นั้น ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานทุกกระบวนการ จึงก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนและลดปัญหาจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ เพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรแต่ละท้องถิ่น
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit board) เปิดเผยว่า ผลไม้นับเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งไทยเป็นผู้นำการผลิตและ
ส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีมลู ค่าการส่งออกผลไม้ จำนวน 45,613
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.22 ปัจจุบันเกษตรกรมีการปลูกไม้ผล 57 ชนิด และสืบเนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งตรงกับฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) และภาคเหนือ
(ลิ้นจี่) หลายฝ่ายกังวลว่าจะกระทบต่อการบริหารจัดการผลไม้นั้น
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูล
ว่า ภาคใต้ปีนี้ผลไม้คาดว่าจะมีผลผลิตตามฤดูกาล สำหรับโครงการส่งเสริม

การสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ประจำถิ่น ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นว่าไม้ผลหลายชนิด เช่น
ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ จำปาดะ ละมุด ล้วนแล้วแต่เป็นผลไม้ประจำท้องถิ่นหรือที่เรียกกันว่า “อัต
ลักษณ์ผลไม้” มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตามบริบทของพื้นที่
จึงทำให้เหมาะสมที่จะส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐาน เกิด
การเพิ่มมูลค่าให้กับการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ควบคู่
กับการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตไม้ผลสู่ 4.0 จึงขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การส่งเสริมการสร้างอัต
ลักษณ์ผลไม้ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบคุณค่า คุณประโยชน์
ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร
เดินหน้าส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ภาคตะวันออกและภาคใต้
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สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร
เดินหน้าส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ภาคตะวันออกและภาคใต้
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit board) เปิดเผยว่า ผลไม้นับเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งไทยเป็นผู้นำการผลิตและ
ส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีมูลค่าการส่งออกผลไม้ จำนวน 45,613
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.22
ปัจจุบันเกษตรกรมีการปลูกไม้ผล 57 ชนิด พื้นที่ประมาณ 7.7 ล้านไร่ ผลผลิตปีละประมาณ 10.81
ล้านตัน และสืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งตรงกับฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก

(ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) และภาคเหนือ (ลิ้นจี่) หลายฝ่ายกังวลว่าจะกระทบต่อการบริหารจัดการผลไม้
นั้น กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการ Fruit board ได้ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนกำกับติดตาม
สถานการณ์ การผลิต-การตลาดตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา เพื่อช่วยกระจายผลผลิตและระบายสินค้าในหลาย
ช่องทาง ทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ จนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า
ภาคใต้ปีนี้ผลไม้คาดว่าจะมีผลผลิตตามฤดูกาล ดังนี้ ทุเรียน 554,486 ตัน มังคุด 144,537 ตัน เงาะ 49,993
ตัน ลองกอง 49,988 ตัน สำหรับโครงการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ประจำถิ่น ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี
2561 เนื่องจากเล็งเห็นว่าไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ จำปาดะ ละมุด ล้วนแล้วแต่
เป็นผลไม้ประจำท้องถิ่น หรือที่เรียกกันว่า "อัตลักษณ์ผลไม้" มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตามบริบทของพื้นที่
จึงทำให้เหมาะสมที่จะส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐาน เกิดการเพิ่ม
มูลค่าให้กับการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ควบคู่กับ
การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตไม้ผลสู่ 4.0
ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับ
ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รับทราบคุณค่า คุณประโยชน์ และแหล่งที่มาที่ถูกต้องของผลไม้อัต
ลักษณ์ เช่น ทุเรียนสาลิกา ของดีเมืองพังงา มีรสชาติหวานมันและมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ทุเรียนสาลิกา
พังงา มีแหล่งปลูกที่สำคัญอยู่ที่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา พื้นที่ประมาณ 320 ไร่ เป็นทุเรียนพื้นบ้านพันธุ์แท้
ดั้งเดิม ลักษณะผลกลมสวย ผลโตมีน้ำหนักประมาณ 1.5-2 กิโลกรัมต่อผล เปลือกบาง เนื้อสุกเป็นสีเหลืองเข้ม
แกนกลางมีสีสนิม เมล็ดเล็กและลีบ รสชาติหวานแหลม เนื้อละเอียด ไม่เละ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีผลไม้อื่น ๆ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น ทุเรียนในวง ทุเรียนสะเด็ดน้ำ มังคุดลานสกา
ลองกองตันหยงมัส สละ และจำปาดะ เป็นต้น
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

เร่งกำจัด'หนอนกระทู้' แพร่ระบาดสวนข้าวโพด หวั่นคุมไม่อยู่กวนใจเกษตรกร
12 มิถุนายน 2563
12 มิถุนายน 2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากกรณีที่
ทางอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รายงานผลความเสียหายจากการระบาดของหนอนกระทู้ในพื้นที่ บ้านห้วยผึ้ง
ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เบื้องต้นมีต้นข้าวโพดได้รับความเสียหายประมาณ 29 ไร่
โดยทางอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เกรงว่าจะระบาดสู่ตำบลและอำเภออื่นๆ ขออนุญาตแจ้งเตือนหาทาง
ป้องกัน เพราะว่าหนอนชนิดนี้กัดทำลายแล้ว ข้าวโพดจะเสียหายเป็นวงกว้าง ไม่ต่ำกว่า 200 กม. ซึ่งจาก
รายงานดังกล่าว ล่าสุดทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการไปยังเกษตรจังหวัด ให้จัดเจ้าหน้าที่เกษตรลงพื้นที่
สำรวจพื้นที่การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพด และหาแนวทางในการป้องกันการระบาดเป็นการเร่งด่วนไป
แล้ว
ในส่วนของพื้นที่การระบาดที่บ้านห้วยผึ้ง ทางด้านนายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
พร้อมด้วย นางนันทริยา สุวรรณล้อม เกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวอุทัยวรรณ คำผง

และนางสาวยุพาพร อุณหนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวรวุฒิ ร่มฟ้าขจรกุล
เจ้าพนักงานการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับแจ้งว่าหนอนเข้า
ทำลายในข้าวโพด ทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งจากการสำรวจพบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเข้าทำลายข้าวโพด
ในพื้นที่บ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา และบ้านทบศอก ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เบื้องต้นได้แนะนำให้
เกษตรกรใช้สารกำจัดแมลงประเภทดูดซึม อีมาเมกตินเบนโซเอต ในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลาย
จุด
สำหรับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในห้วงต้นฤดูฝน เกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมปลูกข้าวโพด รองลงมา
ได้แก่ถั่วเหลือง คิดเป็นสัดส่วน 70/30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการระบาด
ของหนอนกระทู้ข้าวโพด พบว่าส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างหนัก โดการระบาดของหนอนดังกล่าว ทำให้ผล
ผลิตข้าวโพดตกต่ำไปกว่าร้อยละ 60

จังหวัดกำแพงเพชร!!เปิดตลาดช่วยเหลือเกษตรกร สู้โควิด-19
12 มิถุนายน 2563
เมื่อเวลา 09.30 น. วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสง
อุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด โครงการช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรจำหน่าย
สินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19
โดยมี นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์
จังหวัดกำแพงเพชร นายวิชัย พรกระแส ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอ
เมืองกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เกษตรกรจากอำเภอต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกิจกรรม
นายสมยศ มโนวงศ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานว่า จังหวัดกำแพงเพชรได้อนุมัติให้ทาง
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรจำหน่ายสินค้าและ

ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP นำสินค้าด้านการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจำหน่าย เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID–19 และแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกร
อีกทั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรใน
พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จัก และเปิดจุดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรชั่วคราวในบริเวณดังกล่าว ซึ่ง
จะเปิดขายทุกวันอังคาร –ศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 05.00-12.00 น. โดยเปิดขายตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.ถึงเดือน
กันยายน 2563 เป็นเวลา 4 เดือน
นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบประกาศเกียรติบัตรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ประจำปี 2563 จำนวน 15 รางวัล พร้อมเยี่ยมชมบูธต่างๆที่ได้นำผลผลิตและสินค้า OTOP มาจำหน่ายเพื่อ
เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนในครั้งนี้

