
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ไม้ผล เป็นสินค้าเกษตรที่มีความส าคัญต่อประเทศไทย เน่ืองจากมีศักยภาพการผลิตค่อนข้างสูง
สถานการณ์การผลิตผลไม้เศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของไทย ปี 2558 เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล้ินจี่ ล าไย พบว่า  
มีเน้ือที่ปลูกรวม 3,040,631 ไร่ เน้ือที่ให้ผลรวม 2,804,307 ไร่ และผลผลิตรวม 1,599,503 ตัน ในด้านเศรษฐกิจ 
มีมูลค่าการส่งออกให้แก่ประเทศเท่ากับ 36,643 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 

  จากสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ อุณหภูมิสูงอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม ความช้ืน   
ในอากาศต่ า ท าให้ไม้ผลไม่สามารถทนทานต่อความร้อนที่สูงขึ้นเป็นระยะยาว ถึงแม้ว่าเกษตรกรได้รับค าแนะน าจาก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้เน่ืองจากมีข้อจ ากัดของสภาพดินฟ้าอากาศ ประกอบกับขาดน้ าฝน
ในช่วงดังกล่าว แหล่งน้ าสาธารณะไม่มีน้ า น้ าใต้ดินเพื่อเจาะบ่อบาดาลไม่มี น้ าในเขื่อนชลประทานไม่เพียงพอที่จะปล่อย
น้ าเพื่อการเกษตร  รวมทั้ง ชุมชนสงวนน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ท าให้ไม่มี น้ าใช้เพื่อการเกษตร ไม้ผลเกิดภาวะขาดน้ า
อย่างรุนแรง ยืนต้นตาย และเหี่ยวเฉาไม่สามารถให้ผลผลิตได้ สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา (2559)         
ซึ่งรายงานว่า เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเอลนีโญ่ท าให้ปริมาณน้ าฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่ต่ ากว่าปกติ 
โดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่ฤดูร้อนจนถึงต้นฤดูฝน แต่ในปีน้ีส่งผลกระทบรุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา 
ดังจะเห็นได้จากอุณหภูมิที่สูงมากกว่า 40 องศา จนท าให้สภาพอากาศภายนอกร้อนและแห้งแล้งต่อเน่ืองหลายเดือน 
พื้นที่ท าการเกษตรเกิดการขาดแคลนน้ า ไม้ผลไม่สามารถให้ผลผลิตได้ตามปกติ ท าให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ในการประกอบอาชีพ  

 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส ารวจข้อมูลเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 พบว่า  
มีเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 ในพื้นที่ 35 จังหวัด พื้นที่รวมทั้งส้ิน จ านวน 328,500 ไร่ เกษตรกร 
จ านวน 95,000 ราย 

   ดังน้ัน เพื่อให้การด าเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 เป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสม มีข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน ตลอดจนมีแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึง เห็นสมควรด าเนิน
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 ให้สามารถฟื้นฟูการผลิตไม้ผล 
ที่ได้รับความเสียหาย 
 2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติต่อสวนไม้ผลเพื่อประกอบอาชีพชาวสวน
ผลไม้ได้อย่างยั่งยืน  
 

3. เป้าหมาย 
 เกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 ในพื้นที 35 จังหวัด พื้นที่รวมทั้งส้ิน จ านวน 328,500 ไร่ 
เกษตรกร จ านวน 95,000 ราย แยกเป็น  
 3.1 พื้นที่เสียหายส้ินเชิง พื้นที่ จ านวน 28,500 ไร่ เกษตรกร จ านวน 11,600 ราย 
 3.2 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ พื้นที่ จ านวน 300,000 ไร่ เกษตรกร จ านวน 83,400 ราย 

 
 
 

 4. แนวทาง... 
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4. แนวทางการด าเนินงาน  
 การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 จ าแนกเกษตรกรเป็น 2 กลุ่ม คือ      
1. เกษตรกรที่สวนไม้ผลเสียหายส้ินเชิง 2. เกษตรกรที่สวนไม้ผลได้รับผลกระทบ ท าให้ต้นเหี่ยวเฉา หรือผลผลิตลดลง 
โดยในแต่ละกลุ่มมีแนวทางการช่วยเหลือ ดังน้ี 
 1. เกษตรกรที่สวนไม้ผลเสียหายส้ินเชิง ที่ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) หรือ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) แล้ว 
จ านวน 11,600 ราย  พื้นที่ 28,500 ไร่ เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือ 4 มาตรการ คือ  
  1. มาตรการขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้เดิมของเกษตรกร ออกไปเป็นระยะเวลา 2 ปี นับถัดจาก
งวดช าระเดิม และลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรในอัตราร้อยละ 
1.5 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยให้ ธ.ก.ส. ร่วมรับภาระในส่วนที่เหลือร้อยละ 1.5 ต่อปี ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 
200,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี 
  2. มาตรการการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อการปลูกใหม่ ทดแทนผลไม้เดิมหรือเป็นประเภทไม้ผล 
ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ อัตราไร่ละไม่เกิน 10,000 บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
3 ต่อปี และเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ ๒ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี ส าหรับก าหนดช าระคืน และหลักประกันเงินกู้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. ก าหนด 
   3. มาตรการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อลงทุนสร้างแหล่งน้ าส ารอง และการบริหารจัดการน้ า รายละไม่เกิน 
130,000 บาท โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี และเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ ๒ เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน ๓ ปี โดยช่วยเหลือเกษตรกรทั้งหมด จ านวนเป้าหมาย ๙๕,๐๐๐ ราย ส าหรับก าหนดช าระคืน และหลักประกัน
เงินกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. ก าหนด ทั้งน้ี การด าเนินการในมาตรการน้ีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่เคย
ได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งน้ าที่ทางราชการด าเนินการให้มาก่อน 
   4. มาตรการให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพดี การบริหารจัดการการผลิต  การ
บริหารจัดการระบบน้ า และการตลาด ตลอดจนถึงระบบโลจิสติกส์    
 2. เกษตรกรที่สวนไม้ผลได้รับผลกระทบท าให้ต้นเหี่ยวเฉา หรือผลผลิตลดลง จ านวน 83,400 ราย 
พื้นที่ 300,000 ไร่ ซึ่งผ่านการส ารวจข้อมูลไม้ผลที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง ปี 2559 (แบบ ภล 01 ภล 02 และ 
ภล 03) ของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว จะได้รับการช่วยเหลือ 3 มาตรการ คือ   
  1. มาตรการขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้เดิมของเกษตรกร ออกไปเป็นระยะเวลา 2 ปี นับถัดจาก
งวดช าระเดิม และลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรในอัตราร้อยละ 
1.5 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยให้ ธ.ก.ส. ร่วมรับภาระในส่วนที่เหลือร้อยละ 1.5 ต่อปี ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 
200,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี  
      2. มาตรการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อลงทุนสร้างแหล่งน้ าส ารอง และการบริหารจัดการน้ า รายละไม่
เกิน 130,000 บาท โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี และเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ ๒ เป็น
ระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี โดยช่วยเหลือเกษตรกรทั้งหมด จ านวนเป้าหมาย ๙๕,๐๐๐ ราย ส าหรับก าหนดช าระคืน และ
หลักประกันเงินกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. ก าหนด ทั้งน้ี การด าเนินการในมาตรการน้ีเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งน้ าที่ทางราชการด าเนินการให้มาก่อน 

3. มาตรการ... 



๓ 
 
   3. มาตรการให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพดี การบริหารจัดการการผลิต  การ
บริหารจัดการระบบน้ า และการตลาด ตลอดจนถึงระบบโลจิสติกส์ 
 
5. วิธีด าเนินงาน 
 5.1 ขั้นเตรียมการ  
  5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตรส ารวจและสรุปข้อมูลเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง        
ทุกจังหวัด ตามแบบรายงานข้อมูลไม้ผลที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง ปี 2559 (ภล 01 ภล ๐๒ และ ภล ๐3) 
  5.1.2 ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันช้ีแจงท าความเข้าใจวิธีด าเนินการโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 ให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องทราบ 
 5.2 ขั้นด าเนินการ  
  5.2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  5.2.2 กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งรายช่ือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 ให้กับ ธ.ก.ส.  
  5.2.3 ธ.ก.ส. รับแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ 
  5.2.4 ธ.กส. พิจารณาและอนุมัติการช่วยเหลือตามมาตรการที่เกษตรกรแจ้งความประสงค์ 
  5.2.5 ธ.ก.ส. แจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติสินเช่ือให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
  5.2.6 กรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายช่ือและประสานหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนเกษตรกรตามมาตรการที่เกษตรกรแจ้งความประสงค ์
  5.2.7 ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
 5.3 ติดตามและประเมินผล  
  5.3.1 ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามความก้าวหน้า รายงานผลการด าเนินงาน 
ประสาน/สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ เพื่อให้การ
ด าเนินงานโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และร่วมกันสรุปผลการด าเนินงานโครงการเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม ้ทั้งน้ี ธ.ก.ส. จ่ายสินเช่ือและติดตามเรง่รัดการส่งคืนเงินกู้ของเกษตรกร 
  5.3.2 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผลโครงการฯ  
 
6. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้และหลักประกันเงินกู้ 
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้และหลักประกันเงินกู ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส. 
 
7. ระยะเวลา 
 7.1 ระยะเวลาด าเนินการ 
  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

 7.2 ระยะเวลาโครงการ 
  กรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2562 
 
 

8. พื้นที่... 
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8. พื้นที่ด าเนินการ 
  35 จังหวัด ดังน้ี  

ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี และจังหวัดอ่างทอง 
ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง จนัทบุรี และจังหวัดตราด 
ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก พะเยา แพร่ ล าพูน ก าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก  

สุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ ์
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง ชุมพร นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา นครศรีธรรมราช สตูล และ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
9. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,582.70 ล้านบาท 
  9.1 เงินชดเชยดอกเบี้ย โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร วงเงินทั้งส้ิน 1,544.70 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 มาตรการ ดังน้ี 
   มาตรการ 1   จ านวน     399.00  ล้านบาท    
   มาตรการ 2   จ านวน   1,111.50  ล้านบาท    
   มาตรการ 3   จ านวน       34.20  ล้านบาท 
  9.2 ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพดี การบริหารจัดการการผลิต การบริหารจัดการระบบน้ า 
และการตลาด ตลอดจนถึงระบบโลจิสติกส์ วงเงินทั้งส้ิน 38 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ด้านเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 สามารถฟื้นฟูสวนไม้ผลที่ได้รับความ
เสียหายได้ เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพดี การบริหารจัดการการผลิต การบริหารจัดการระบบน้ า 
และการตลาด ตลอดจนถึงระบบโลจิสติกส์  
 10.2 ประเทศไทยสามารถผลิตไม้ผลได้เพียงพอกับความต้องการของตลาดภายในระยะเวลา 4 ป ี
 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  หน่วยงานหลัก 
 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 หน่วยงานสนับสนุน 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงการคลัง 
 กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
 กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

13. แผนการปฏิบัติงาน... 



๕ 
 
13. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1. กรมส่งเสริมการเกษตรส ารวจและสรุปข้อมูลเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 
ทุกจังหวัด ตามแบบรายงานข้อมูลไม้ผลที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง ปี 2559 ภล 01     
ภล 02 และ ภล 03  
2. ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันช้ีแจงท าความเข้าใจวิธีด าเนินการโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 ให้จังหวัด ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
มิ.ย. – ก.ค. 

 
 

มิ.ย. 
 

 
กสก. 

 
 
ธ.ก.ส. และ กสก. 

 
ขั้นด าเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งรายชื่อเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 
ให้กับ ธ.ก.ส.  
3. ธ.ก.ส. รับแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ 
4. ธ.กส. พิจารณาและอนุมัตกิารช่วยเหลือตามมาตรการที่เกษตรกรแจ้งความประสงค์ 
5. ธ.ก.ส. แจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติสินเช่ือให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
6. กรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายชื่อและประสานหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนเกษตรกรตามมาตรการที่เกษตรกรแจ้งความประสงค ์
7. ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

 
ก.ค. – ส.ค. 
ก.ค. – ส.ค. 

 
ก.ค. – ก.ย. 
ก.ค. – ต.ค. 
ก.ค. – พ.ย. 
ก.ค. – พ.ย. 

 
ก.ค. – ธ.ค. 

 
ธ.ก.ส. และ กสก. 
ธ.ก.ส. และ กสก. 

 
 

ธ.ก.ส. 
ธ.ก.ส. 

ธ.ก.ส. และ กสก. 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 
ธ.ก.ส. และ กสก. 

ติดตามและประเมินผล 
1. ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามความก้าวหน้า รายงานผลการด าเนินงาน 
ประสาน/สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และ
ร่วมกันสรุปผลการด าเนินงานโครงการเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ
ผลไม้ ทั้งน้ี ธ.ก.ส. จ่ายสินเช่ือและติดตามเร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ของเกษตรกร 
2. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผลโครงการฯ 

     
ก.ค.59 – 
ธ.ค.62 

 
 
 
ก.ค.59 – 
ธ.ค.62 

 
ธ.ก.ส. และ กสก. 
 
 
 
 

ศสก. 

หมายเหตุ ช่วงเวลาสามารถปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ 


