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นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย 
เปดเผยวา เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2563 ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย ครั้งท่ี 1/2563 ณ หอง
ประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสรมิการเกษตร (Operation Room) ช้ัน 2 อาคาร 1 กรมสงเสริมการเกษตร โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช รอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานการประชุมในครั้งน้ี เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย พ.ศ. 
2558 – 2562 ของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังรวมพิจารณาแนวทางการจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาผลไมไทย 
พ.ศ. 2565 – 2569 ซึ่งเปนยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย ฉบับท่ี 3 รวมกับผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ  สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการดาน
การพัฒนาผลไมไทย พ.ศ. 2565 –  2569 โดยสังเขป มี 4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

• ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบรหิารจดัการผลไมในการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคาไมผล 
• ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการผลิต การตลาดไมผล ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
• ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเขมแข็งและความเสมอภาคใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรไมผล 
• ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการทรพัยากรอยางยั่งยืนและเปนมติรกับสิ่งแวดลอมในการผลิตผลไมครบวงจร รวมกับ Fruit Board 

สําหรับขอมลูและผลจากการประชุมครั้งน้ี ท่ีประชุมเห็นชอบจะตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเปนกรอบและทิศทางการดําเนินงานในการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน
การพัฒนาผลไมไทย พ.ศ. 2565 – 2569 เพ่ือรายงานความกาวหนาในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจดัการผลไม ในวันท่ี 5 
กุมภาพันธ 2563 และนําเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรตีอไป 



ทั้งนี ้จุดมุงหมายของการสงเสริมการเกษตรคอื สงเสริมใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและม่ันคงในการประกอบอาชีพ ผาน

โครงการนโยบายสําคญั รวมถงึสงเสริมอาชีพของกลุมเกษตรกรและเครือขาย ภายใตการบูรณาการทํางานรวมกันของหนวยงาน

สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร โดยการดําเนินงานในสวนภูมิภาคนอกจากสํานกังานเกษตรจังหวัดและสาํนักงานเกษตรอําเภอ จะ

เปนหนวยงานหลักขบัเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรแลว ยงัมีศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เปนแหลงเรียนรูและทํา

หนาที่เชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงานสวนกลางกับสวนภูมิภาค หนวยงานสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ

หนวยงานอื่นในพ้ืนที ่โดยรวมกนัขับเคลือ่นงานผานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสนิคาเกษตร (ศพก.)และเครอืขาย 

ซึ่งเปนแหลงเรียนรูในชุมชน ตอยอดสูแปลงใหญและกลุมวสิาหกิจชุมชน เชือ่มโยงสูการทองเทีย่วเชงิเกษตร เปนการสราง

มูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตรเปนอยางดีและจะสงผลดีตอความยัง่ยนืของภาคเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งงานโครงการพระราชดําร ิซึง่

ถือเปนภารกิจสําคัญที่กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินงานสนองพระราชดําริมาอยางตอเนือ่งตามพ้ืนที่ตางๆ ทั่วประเทศ 

ดานนายบุญรอด  คําทะร ิ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรทีสู่ง) กลาววา ศูนย

สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย(เกษตรที่สงู) มีแนวทางสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรทัง้ภายในศูนยฯที่มีแปลง

เรียนรูใหผูสนใจเขาศึกษาเยี่ยมชม และสรางเครอืขายดานการทองเทีย่วเชงิเกษตรใหกลุมเกษตรกร  ดวยการสงเสริมการทํา

เกษตรดีที่ปลอดภัย สงเสริมและสนับสนนุการสรางเมืองแหงสขุภาพดีรวมกับกลุมเกษตรกรและเครอืขายในจ.เลย เพ่ือเปนการ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตรจากแปลงเรียนรูที่มีชีวิตของศูนยฯ เชื่อมโยงสูกลุมเกษตรกรและเครือขายการทองเที่ยว

เชิงเกษตรที่มีศักยภาพของจ.เลย จึงจัดกิจกรรม “27 ป สืบสานงานพระราชดําร ิตามแนววิถีเกษตรพอเพียง  พรอมเพรียง

พัฒนาหญาแฝก เพ่ืออนุรกัษดินและน้ํา นําศูนยและชุมชนเปนแหลงทองเที่ยวเชงิเกษตรอยางยัง่ยืน”ขึน้ โดยมีพิธีเปดวันที่ 9 
มกราคม 2563 ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรทีสู่ง) อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 

 





 
 นางเขมวรรณ ดวงจันทร เกษตรจังหวัดเชียงใหม เปดเผยวา ขณะนี ้สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม รวมกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในการสนับสนุน
เกษตรกร กลุมเกษตรกรผูปลูกสมสายน้ําผ้ึงในพ้ืนที่อําเภอฝางและอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยเกษตรกรใหเปนเกษตร
เทคโนโลยีในยุคไทยแลนด 4.0 ผานชองทางตลาดออนไลน Thailandpostmart.com ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เพ่ือเพ่ิมชองทางการจําหนาย
ผลิตผลทางการเกษตรใหหลากหลายมากขึ้น 
        จ.เชียงใหม มีพ้ืนท่ีปลูกสมท้ังหมด 32,500 ไร แหลงผลิตสําคัญอยูที่อ.ฝางและอ.แมอาย ประมาณ 30,000 ไร ในอดีตอ.ฝางและอ.แมอาย ปลูก
สมเขียวหวานพันธุบางมดและไดปรับเปลี่ยนพันธุเปนพันธุสายน้ําผ้ึงในชวงระยะเวลา 20 กวาปที่ผานมา สําหรับจุดเดนของสมอําเภอฝางมีความแตกตางจาก
แหลงผลิตอื่นคือลักษณะภายนอกจะมีผิวสีเหลืองอมสม เปลือกบางแกะรับประทานไดงาย ลักษณะภายในจะมีรสชาติเขมขน ออกรสหวานอมเปรี้ยว ชานในนิ่ม 
        สําหรับแนวทางการสงเสริมของกรมสงเสริมการเกษตร จะมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ และสงเสริม
ใหมีการผลิตสมสายน้ําผ้ึงในระบบที่ปลอดภัย (GAP) ตอไป 

อบจ.ยะลา จับมือ สํานกังานเกษตร เดนิหนาเพิ่มศักยภาพในการผลิตทุเรียน
คุณภาพ เพื่อนําการตลาด ใหกับเกษตรกรในพืน้ที ่
            วันนี้ (14ม.ค63)ที่โรงแรมยะลาแกรนดพาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดจัดโครงการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตทุเรียน
คุณภาพเพ่ือนําการตลาด ประจําปงบประมาณ 2563 ขึ้น เพ่ือใหเกษตรกรผูปลูกทุเรียน
ที่มีผลผลิตแลวในจังหวัดยะลา มีความรู ทักษะในการผลิตทุเรียนในจ.ยะลา ใหมีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของตลาดเกษตรกรมีรายได และมีความม่ันคงในอาชีพ       
            โดยกิจกรรม มีการบรรยายใหความรู แนวโนมตลาดทุเรียนใน
อนาคต และความตองการของตลาดในปจจุบัน การคัดผลและการขนสงผลผลิตสู
ตลาด การผลิตทุเรียนคุณภาพเพ่ือนําการตลาด  รวมทั้งโรค ศัตรูของทุเรียน และ
เทคนิคการปองกันกําจัด  ซึ่งมีเกษตรกร ใหความสนใจเขารวม
โครงการฯ จํานวน 270 คน 
            นายมุขตาร มะทา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา กลาว

วา   จังหวัดยะลาประชากร สวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหกับเกษตรกร คือ ยางพารา แตปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวาราคา
ยางพาราตกตํ่ามาก และคาดวาจะตกตํ่าไปอีกหลายป ทําใหเกษตรกรในจังหวัดยะลา หันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้น ซึ่งมีการปลูกมากกวา 54,000 ไร  ซึ่งจะ
สรางรายไดใหกับเกษตรกรรองจากยางพารา และเปนพืชเศรษฐกิจตัวใหมของจังหวัดยะลา ในอนาคตและจะมีการปลูกเพ่ิมจํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่อง… 
 



 
 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200113163902429?fbclid=IwAR3fo3AtxBXdg9SNvGiu-cchj3dxcJSalu7c1MQ8a0022bokUmvElozncYY 

เกษตรเชียงใหม มุงสรางชางเกษตรทองถิ่น พรอมแนะพลังงานทางเลอืกสูภัยแลง 

        นายวิชัย ศรีโพธิง์าม หวัหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม เปดเผยวา ปจจุบัน

ภาวะแรงงานในภาคการเกษตรเขามาเปนปจจัยท่ีมีผลตอตนทุนการผลิตของเกษตรกร เน่ืองดวยโครงสรางประชากรของ

ประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมผูสูงอายุ แมกระท่ังในภาคการเกษตรก็เชนกัน เกษตรกรจึงจําเปนตองพึ่งพาเคร่ืองทุน

แรง อาทิ เคร่ืองจักรกล หรือเทคโนโลยีตางๆมากย่ิงขึ้น เพ่ือเปนการลดตนทุนในกระบวนการผลิต ซึ่งแตละครัวเรือนจะมี

เคร่ืองจักรกลการเกษตรพ้ืนฐาน ไมวาจะเปนเคร่ืองตัดหญา เคร่ืองสูบนํ้า ซึ่งเกษตรกรจําเปนตองมีความรูพื้นฐานในการ

บํารุงดูแลรักษาเคร่ืองยนต เพื่อลดคาใชจายท่ีตามมา และทําใหเคร่ืองจักรกลตางๆมอีายุการใชงานไดนานย่ิงขึ้น 

        สํานักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม จึงไดจัดอบรมเกษตรกรใหสามารถ ดูแลรักษาเคร่ืองจักรกลเกษตรเบ้ืองตนได อีกท้ัง

ยังนําความรูเทคโนโลยีท่ีจะชวยลดตนทุนการผลิต เชน เคร่ืองสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย เปนพลังงานทางเลือกซึ่งเปนอีก

หน่ึงทางเลือกเพื่อลดตนทุนใหแกเกษตรกรเพื่อสูกับวกิฤตภัยแลงอีกทางหน่ึงดวย 
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  สําหรับพืชตระกูลแตง ในระยะนี ้ควรระวังการระบาดของโรคแอนแทรคโนส และโรครากเนาโคนเนา แนะนําเกษตรกรหม่ันทําความสะอาดแปลง
ปลูก และฉีดพนดวยเช้ือราไตรโคเดอรมาบริเวณทรงพุม พรอมทัง้ฉีดแคลเซียม-โบรอน เพ่ือเสริมสรางความแข็งแรงและตานทานโรคบรเิวณทรง
พุม นอกจากนี้ ยังตองหม่ันสํารวจการระบาดของแมลงหว่ีขาว เพล้ียออน เพล้ียไฟ ดวงเตาแตง แมลงวันแตง หนอนผีเส้ือศัตรูแตงชนิด
ตาง ๆ เชน หนอนคบืและหนอนกินผิวเปลือกแตงโม ควบคุมหนอนผีเส้ือ โดยการใชสารสกัดสะเดาสลับกับเช้ือบทีีหรือสลับกับการใชเช้ือราบิวเวอ
เรีย นอกจากนี ้ใหระวังการเขาทาํลายของแมลงวันแตง โดยใชผลิตภัณฑปโตรเลียมออยล ตามคําแนะนํา 
          สวนพริก ในระยะนี้ตองหม่ันสํารวจการระบาดของโรคแอนแทรคโนส (โรคกุงแหง) โรคเหี่ยวเหลือง และโรครากเนาโคนเนา เกษตรกร
ควรพนแคลเซียมโบรอน ทุก 7 วัน เพ่ือเสริมสรางความตานทานตอโรค และฉีดพนธาตุสังกะสี เพ่ือใหพริกสังเคราะหแสงไดดขีึ้น หากพบการ
ระบาดโรครากเนาโคนเนา โรคแอนแทรคโนส และโรคเหี่ยวเหลือง ในแปลงใหทําการเก็บสวน และตนทีเ่ปนโรคออกไปทําลายนอกแปลงปลูก เพ่ือ
ลดการแพรกระจายของเช้ือราและทําการปองกันตนทีเ่หลือ โดยฉีดพนไตรโคเดอรมาใหทั่วทรงพุม พรอมทั้งใชไตรโคเดอรมาผสมรําระเอียดและปุย
หมัก อัตราสวน 1:4:100 หวานรอบทรงพุม 

 นายจรูญ ภักดีโชติ เกษตรอําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  เปดเผย
วา เกษตรกรในพ้ืนที่หมูที ่7 ตําบลอาวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

จํานวน 8 ครัวเรือน ปลูกแตงโมในพ้ืนที่กวา 650 ไร เบื้องตน
ภายในแปลงไมพบโรคและแมลงเขาทําลาย คาดวาจะเก็บเก่ียวได
และขายรับหนารอนสรางรายไดหลายแสนบาท  
        เกษตรอําเภอวังวิเศษ กลาววา สถานการณ
ปจจุบนั เกษตรกรจะปลูกพืชเชิงเดี่ยว ใชวิธีการแบบเดิมๆ มี
ความเส่ียงกับดินฟาอากาศผันแปร ผลผลิตที่ไดรับไมคุมทุนหรือ
มีความเส่ียงดานการตลาด จึงสงผลกระทบตอรายไดทีท่ําใหไม
ม่ันคงตอการยังชีพ  ดังนั้น สํานักงานเกษตรอําเภอวังวิเศษ จึง
สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียน   ซ่ึงการปลูกแตงโม เปน
พืชหมุนเวียนกับการทํานาก็เปนวิธีการหนึ่งในการปรบัปรงุบํารุง

ใหดินดีมีคุณภาพ ลดตนทุนการผลิตในการใชปุยในการปลูกพืชครั้งตอไป ชวยตัดวงจรศตัรูพืชใหหมดไปหรือลดนอยลง มีผลผลิตหมุนเวียนสู
ตลาด และมีรายไดตอเนื่องใหเกษตรกรมีการยังชีพที่ม่ันคง สรางรายไดเสริมนอกเหนือจากการทําสวนยางพาราและปาลมน้ํามันดวย 



 
 
            ที่หอประชุมที่วาการอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เปนประธานพิธีมอบเงิน
ชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัต ิกรณีฉุกเฉิน ป 2562 จากอุทกภัยพายุโพดุล พรอมทําพิธีการโอนเงินชวยเหลือเกษตรกรเขาบัญชีผูไดรบั
การชวยเหลือกรณีประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัยพายุโพดุล เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน เพ่ือเปนการบรรเทาความ
เดือดรอนใหแกเกษตรกร 
            นายสมศักดิ ์จังตระกุล ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน กลาววา จังหวัดขอนแกน ไดเนนยํ้าหนวยงานราชการทั้งระดบัจงัหวัด ระดับ
อําเภอ ใหดูแลเกษตรกรอยางใกลชิด และรัฐบาลไดใหความสําคัญเรงรัดใหหนวยงานทีเ่ก่ียวของดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรใหเกิดความ
รวดเร็วและถูกตองตามระเบียบ จังหวัดขอนแกน ไดอนุมัติเงินงบประมาณ เพ่ือใหความชวยเหลือแกเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
อุทกภัย พายุโพดุล ซ่ึงเกิดขึน้ตั้งแตชวงเดือนสิงหาคม 2562 ทีผ่านมา มีเกษตรกรในจังหวัดขอนแกน ไดรับความเดือดรอน และไดรับเงิน
ชวยเหลือจํานวนมากถึง 1,287 ราย พ้ืนทีเ่สียหาย 6,988 ไร วงเงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัตดิานการเกษตร
จํานวน 8,511,628.25 บาท 
            วาที่รอยตรีสอิสร โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแกน กลาววา ป 2562 จังหวัดขอนแกน ไดเกิดภัยพิบัต ิทําใหพ้ืนที่ทางการเกษตร
เสียหายเปนบริเวณกวาง โดยเฉพาะเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก หนวยงานราชการที่เก่ียวของ ไดเรงรัด
ดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยอยางเต็มที ่และดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ เพ่ือ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนใหแกเกษตรกร 
            ในป 2562 จังหวัดขอนแกน เกิดภัยพิบัติจํานวน 3 ภัย คือ 1) ภาวะฝนทิ้งชวงในพ้ืนที ่19 อําเภอ ไดแก อําเภอพล หนองสอง
หอง แวงนอย แวงใหญ บานไผ ชนบท พระยืน โนนศิลา โคกโพธ์ิไชย บานแฮด ชุมแพ มัญจาคีร ีน้ําพอง ภูผามาน บานฝาง เวียงเกา อุบล
รัตน หนองนาคํา และอําเภอซําสูง ไดรับเงินชวยเหลือไปแลว 2) ภาวะฝนแลงในพ้ืนที ่5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองขอนแกน หนองเรือ ภู
เวียง สีชมพู อําเภอกระนวน ไดรบัเงินชวยเหลือแลว 3) อุทกภัยจากพายุโพดุลในพ้ืนที ่4 อําเภอ ไดแก อําเภอบานไผ ชนบท บานแฮด และ
อําเภอเปอยนอย โดยผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เปนประธานพิธีมอบเงินชวยเหลือในวันนี ้มีเกษตรกรผูปลูกขาวไดรับความเสียหาย
ทั้งส้ิน 1,287 ครัวเรือน วงเงินชวยเหลือ 7,989,150 บาท โดยใชเงินทดรองราชการในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด โดยมีหนวยงาน
รวมดําเนินการคือปศุสัตวจงัหวัด ชวยเหลือดานปศุสัตว เปนเงิน47,500 บาท ประมงจังหวัดชวยเหลือดานประมง เปน
เงิน 374,968 บาท รวมการชวยเหลือ 8,511,628 บาท 
 






