สรุ ปข่ าวกรมส่ งเสริมการเกษตร ประจาวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
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อื่นๆ
ประเด็น
ทุเรี ยนภูเขาไฟ
มะม่วง
โครงการใหม่
ประกันรายได้
สร้างอาชีพคนคืนถิ่น

ลาดับ
หัวข้ อข่ าว
1 กรมส่ งเสริ มการเกษตร หนุนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคใต้
เดินหน้าขับเคลื่อนการผลิตทุเรี ยนคุณภาพ
2 เกษตรฯ หนุนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคใต้
3 สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
จัดอบรมหลักสู ตรพัฒนา Smart Farmer ผูป้ ระกอบการต้นแบบ
ระดับเขต เพื่อเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ช่ องทางการเผยแพร่
MGR Online

ลาดับ
หัวข้ อข่ าว
4 กจ.ลาพูน และคณะฯ เยีย่ มชมกิจกรรมส่ งเสริ มการเกษตร ดีเด่นใน
พื้นที่อาเภอเมืองลาพูน ชมผักปลอดภัยตาบล อุโมงค์ –แปลงใหญ่
ลาไยลาพูน
5 “สาเริ ง”ให้การสนับสนุ นและร่ วมประชุมคณะทางานคัดเลือก
สานักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ประจาปี 2563
6 ตอนตลาดเกษตรกรออนไลน์

ช่ องทางการเผยแพร่
หนังสื อพิมพ์สื่อลาพูน

7
8

สิ ห์บุรีจดั คลินิกเกษตรคลื่อนที่รับปรึ กษา-แกปัญหาด้านการผลิด
Young Smart Farmer ชุมพร

ลาดับ
หัวข้ อข่ าว
9 นายกฯลงพื้นที่ศรี สะเกษ 16 ก.ค. พบชาวสวนชิมทุเรี ยนภูเขาไฟ
10 อาเซียน-จีน-ฮ่องกง นิยมมะม่วงไทย เอฟทีเอ หนุนส่ งออก 5 เดือน
เพิ่ม4%
11 ก.เกษตรฯประเดิมหมื่นล้าน ลุย 1 ตาบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่
ช่วยฟื้ นฟู ศก.ล้างพิษโดวิด
12 ครม.ประกันรายได้ปาล์มน้ ามัน
13 7 วิถีเกษตรนวัตกรรมสร้างอาชีพคนคืนถิ่น

สมิหราไทมส์
สานักข่าว กรม
ประชาสัมพันธ์

หนังสื อพิมพ์สื่อลาพูน
NBT
นสพ.เดลินิวส์
นสพ. มติชน
ช่ องทางการเผยแพร่
ผูจ้ ดั การรายวัน 360
ผูจ้ ดั การรายวัน 360
นสพ.มติชน
นสพ.ไทยรัฐ
นสพ.ไทยรัฐ

กรมส่งเสริมกำรเกษตร หนุนสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ เดินหน้ำขับเคลื่อนกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ
ศูนย์ข่ำวหำดใหญ่ - กรมส่งเสริมกำรเกษตร สนับสนุนสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ เดินหน้ำขับเคลื่อนกำร
ผลิตทุเรียนคุณภำพ เชื่อมโยงเครือข่ำยทั้งระบบ
วันนี ้ (15 ก.ค.) นำงกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็ นประธำนเปิ ดกำรสัมมนำเชื่อมโยง
เครือข่ำยชำวสวนทุเรียนภำคใต้ ณ โรงแรม ลอฟท์ มำเนีย อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งสำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลำ ร่วมกับสำนักงำนเกษตรจังหวัดชุมพร และสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ จัดขึน้ เพื่อให้เครือข่ำยเกษตรกร
ผูผ้ ลิตทุเรียนในพืน้ ที่ภำคใต้ได้มีสว่ นร่วมในกำรกำหนดแนวทำงส่งเสริมกำรผลิตทุเรียนคุณ ภำพ ภำยใต้กำรสนับสนุนของ
กรมส่งเสริมกำรเกษตร และสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้
กิจกรรมในงำนประกอบด้วย กำรเสวนำ เรื่อง อนำคตทุเรียนไทย จำกคณะวิทยำกรผูท้ รงคุณวุฒิ กำรเสวนำ เรื่อง
แนวทำงส่งเสริมกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ จำกสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ กำรแสดงนิทรรศกำรทำงวิชำกำร และผลงำน
ของสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ รวมทัง้ แปลงใหญ่ทเุ รียนของ จ.ชุมพร และกำรออกบูทนำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรสวนทุเรียนจำกภำคเอกชน รวมถึงกิจกรรมกระชับควำมสัมพันธ์ของเกษตรกรผูผ้ ลิตทุเรียนภำคใต้ โดยมี
เกษตรกรเข้ำร่วมกำรสัมมนำจำก 14 จังหวัดภำคใต้ รวมจำนวน 400 คน โดยมุง่ หวังให้เครือข่ำยเกษตรกรมีควำมมั่นคง
และยั่งยืนในกำรประกอบอำชีพทำสวนทุเรียนต่อไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ เป็ นที่ทรำบกันดีวำ่ “ทุเรียน” คือรำชำแห่งผลไม้เขตร้อน ที่มีควำมเป็ น
เอกลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งเป็ นแหล่งผลิตทุเรียนที่ดีท่ีสดุ ของโลก เนื่องจำกมีสภำพภูมิศำสตร์เหมำะสมต่อกำร
เจริญเติบโต มีสำยพันธุท์ เุ รียนที่ดี ตลอดจนเกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรเกษตรได้อย่ำงเหมำะสม
ทำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรสวนทุเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผลผลิตทุเรียนมีคณ
ุ ภำพดี รสชำติเป็ นที่ช่ืนชอบของผูบ้ ริโภค
ทัง้ ในประเทศ และต่ำงประเทศ เป็ นผลไม้เศรษฐกิจหลักอันดับ 1 ที่มีศกั ยภำพทำงเศรษฐกิจสูงสุด ซึ่งยืนยันได้จำกปริมำณ
ผลผลิตทุเรียนสดส่งออกไปต่ำงประเทศ โดยในปี 2562 ประเทศไทยส่งออกทุเรียนไปต่ำงประเทศ จำนวน 655,346 ตัน คิด
เป็ นมูลค่ำกำรส่งออกทุเรียนผลสดกว่ำ 45,000 ล้ำนบำท
สำหรับสถำนกำรณ์กำรผลิตทุเรียนในภำคใต้ ซึ่งเป็ นแหล่งผลิตสำคัญของประเทศไทย ลำดับที่ 2 รองจำกภำค
ตะวันออก มีพืน้ ที่ปลูก 571,373 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 437,995 ไร่ มีแปลงใหญ่ทเุ รียน 75 แปลง เกษตรกรสมำชิกแปลงใหญ่
3,452 รำย และกรมส่งเสริมกำรเกษตรได้คำดกำรณ์วำ่ ปี 2563 จะมีปริมำณผลผลิตทุเรียนจำกภำคใต้ออกสูต่ ลำดรวม
588,337 ตัน ซึ่งขณะนีม้ ีผลผลิตตำมฤดูกำลออกสู่ตลำดแล้วตัง้ แต่เดือนมิถนุ ำยน 2563 โดยมีกำรกระจำยผลผลิตไปยัง
ผูบ้ ริโภคภำยในประเทศ และต่ำงประเทศที่สำคัญคือ กำรส่งออกทุเรียนผลสดไปยังสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งเป็ นตลำด
ส่งออกที่ใหญ่ท่ีสดุ ของทุเรียน ด้วยวิธีกำรกระจำยผลผลิตผ่ำนผูป้ ระกอบกำร (ล้ง) ซึ่ง จ.ชุมพร นับเป็ นตลำดสำคัญ
เนื่องจำกมีลง้ รับซือ้ ทุเรียนที่ใหญ่ท่ีสดุ ของภำคใต้ นอกจำกนี ้ ยังกระจำยผลผลิตผ่ำนวิสำหกิจชุมชน ศูนย์คดั แยกผลไม้ชมุ ชน
สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร Modern Trade ไปรษณีย ์ ตลำดออนไลน์ ตลำดค้ำผลไม้ภำยในจังหวัด กำรจำหน่ำยตรงให้แก่
ผูบ้ ริโภค และกำรจัดงำนประชำสัมพันธ์ ตลอดจนกำรแปรรูปด้วยวิธีแช่แข็ง อบแห้ง กวน และทอด
กรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้เล็งเห็นควำมสำคัญของทุเรียน ทัง้ ทำงด้ำนเศรษฐกิจ และกำรขยำยพืน้ ที่ปลูก จึงได้
ร่วมกับเครือข่ำยแปลงใหญ่ผปู้ ลูกทุเรียน จัดตัง้ เป็ นสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนแห่งประเทศไทย ในปี 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกทุเรียน และให้สมำพันธ์สำมำรถบริหำรจัดกำรผลิตทุเรียนตลอดห่วงโซ่ เพื่อให้
ผลผลิตมีควำมสมดุลกับควำมต้องกำรของตลำด สมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนระดับภำคมีทงั้ หมด 6 ภำค ตำมเขตของกรม
ส่งเสริมกำรเกษตร
สำหรับภำคใต้ปัจจุบนั มี ดร.ฉัตรกมล มุง่ พยำบำล เป็ นนำยกสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ มีคณะกรรมกำรรวม
20 คน มีสมำชิก 3,400 รำย 1 ปี ท่ีผำ่ นมำ สมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ได้จดั ทำระเบียบสมำพันธ์ และอยูร่ ะหว่ำง
เตรียมกำรจัดตัง้ เป็ นสมำคมชำวสวนทุเรียน รวมทัง้ ได้รว่ มกับสำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ
ถ่ำยทอดควำมรูก้ ำรผลิตทุเรียนคุณภำพแก่สมำชิก และพัฒนำเกษตรกรต้นแบบในเรื่องกำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรเชื่อมโยง
ตลำดกับลูกค้ำ และในอนำคตมีแผนขยำยผลกำรลดต้นทุนให้ครอบคลุมสมำชิก จะทำให้เกษตรกรสมำชิกสมำพันธ์มีควำม
เสมอภำคในกำรรับประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมกัน
นำยสุพิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่ำ 1 ปี กบั กำร
จัดตัง้ สมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ ในฐำนะหน่วยงำนที่ดแู ลกำรเกษตรของภำคใต้ ได้รว่ มขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำงๆ กับ
สมำพันธ์ฯ อย่ำงต่อเนื่อง ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุใ์ หม่ (COVID-19) ได้บริหำร

จัดกำรเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ตัง้ แต่ตน้ ฤดูกำลผลิต ขณะนีส้ ถำนกำรณ์กำรส่งออกทุเรียนไปต่ำงประเทศ
โดยเฉพำะจีนยังมีควำมต้องกำรเป็ นจำนวนมำก และไทยยังส่งออกเป็ นอันดับ 1 แต่กำรเพิ่มขึน้ ของพืน้ ที่กำรปลูกทุเรียนทัง้
ในประเทศ และเพื่อนบ้ำนเกิดกำรแข่งขันมำกขึน้ ดังนัน้ กำรพัฒนำคุณภำพจึงสำคัญมำก เป็ นตัวกำหนดทิศทำงอนำคตของ
ทุเรียนไทย
กำรสัมมนำเชื่อมโยงเครือข่ำยชำวสวนทุเรียนภำคใต้ครัง้ นี ้ เป็ นควำมร่วมมือระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรเกษตร โดย
สำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ สำนักงำนเกษตรจังหวัดชุมพร และสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียน
ภำคใต้ เพื่อให้สมำชิกเครือข่ำยชำวสวนทุเรียนภำคใต้ ได้มีโอกำสเรียนรูส้ ถำนกำรณ์กำรผลิต และกำรตลำดทุเรียน ทัง้ จำก
ภำครัฐ และเอกชน โดยได้รบั ควำมร่วมมืออย่ำงดีย่งิ จำกศูนย์วิจยั พืชสวนจันทบุรี กรมวิชำกำรเกษตร วิทยำลัยเทคนิค
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ในกำรจัดนิทรรศกำรกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ และจำกภำคเอกชนในกำรแสดง และจำหน่ำยปัจจัย
กำรผลิตในแปลงทุเรียน
ด้ำน ดร.ฉัตรกมล มุง่ พยำบำล นำยกสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ และนำยกสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนไทยคนแรก
กล่ำวถึงผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ท่ีผำ่ นมำว่ำ สมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ ได้เริ่มมีบทบำทในกำรดำเนินงำน ทัง้ ในส่วน
ของกำรจัดตัง้ องค์กร และกำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่เครือข่ำยชำวสวนทุเรียนภำคใต้ ดังนี ้
1.กำรประชุมคณะกรรมกำรสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ เพื่อระดมสมองในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของสมำพันธ์
ทัง้ กำรขยำยพืน้ ที่ให้ครอบคลุมทัง้ ภำคใต้ กำรกำหนดรูปแบบโลโก้ของสมำพันธ์ และจัดทำเสือ้ สมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนไทย
เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์แก่บคุ คลทั่วไป
2.ดำรยกร่ำงระเบียบสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนไทยเพื่อให้ครอบคลุมสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ และภูมิภำคอื่นๆ
3.กำรเตรียมกำรรับสมัครสมำชิกอย่ำงเป็ นทำงกำรเพื่อควำมมั่นคง และก้ำวหน้ำของสมำพันธ์ รวมถึงกำรหมุนเวียนเยี่ยม
เยือนพบปะเพื่อนสมำชิกในพืน้ ที่จงั หวัดต่ำงๆ ของภำคใต้ และภูมิภำคอื่นๆ เพื่อกระชับควำมสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนองค์
ควำมรู ้ และข้อมูลสถำนกำรณ์กำรผลิตทุเรียน
4.กำรบรรยำยให้ควำมรูแ้ ก่สมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรชำวสวนทุเรียนภำคใต้ในจังหวัดต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรวำงแผนกำรผลิต
ทุเรียนคุณภำพ ทัง้ ในฤดู และนอกฤดู เทคนิคกำรให้นำ้ เพื่อพัฒนำยอด และผลให้ถกู ต้องตำมเวลำที่เหมำะสม กำรลดต้นทุน
กำรผลิตด้วยกำรใช้เคมีเกษตรอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม ตรงเวลำ และรำคำถูก ซึ่งจะช่วยเพิ่มรำยได้จำกส่วนต่ำงที่หำยไปของ
ต้นทุนที่เกินควำมจำเป็ น
5.กำรส่งเสริมนวัตกรรมอย่ำงง่ำยในกำรป้องกันกำรเข้ำทำลำยของสัตว์ และแมลงศัตรูทเุ รียน เช่น กำรใช้แผ่นป้องกันกำรเข้ำ
ทำลำยของกระรอก ซึ่งเกษตรกรสำมำรถตัดแผ่นพลำสติกขนำด 30x30 เซนติเมตร แล้วเสียบครอบที่ขวั้ ผลทุเรียน จะช่วย

ป้องกันไม่ให้กระรอกเข้ำถึงผลทุเรียนได้ หรือกำรวำงกับดักบริเวณทรงพุ่มเพื่อล่อผีเสือ้ หรือแมลงอื่นๆ ไม่ให้ไปวำงไข่ท่ีผล
ทุเรียนได้
6.กำรส่งเสริมและเป็ นทีมที่ปรึกษำให้สมำชิกแปลงใหญ่ได้รวมกลุม่ วำงแผนกำรผลิตทุเรียนคุณภำพแบบครบวงจร โดย
ทดลองดำเนินกำรในแปลงใหญ่ทเุ รียนบ้ำนส้อง อ.เวียงสระ จ.สุรำษฎร์ธำนี เพื่อสนับสนุนให้เป็ นแปลงใหญ่ ตน้ แบบเพื่อกำร
เรียนรูใ้ นกำรผลิตทุเรียนคุณภำพแบบครบวงจร ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดี ส่งผลให้เกษตรกรสมำชิกแปลงใหญ่มีรำยได้สงู ขึน้
จำกต้นทุนกำรผลิตที่ต่ำลง และผลผลิตมีคณ
ุ ภำพ ทำให้ขำยได้ในรำคำที่สงู ขึน้
7.กำรส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ทเุ รียนภำคใต้ให้เป็ นที่รูจ้ กั แก่นกั ท่องเที่ยวชำวไทย และชำวต่ำงชำติ โดยร่วมกับสำนักงำน
ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ จัดงำน “มหกรรมทุเรียนคุณภำพภำคใต้ (Durian Premium in Southern
of Thailand Festival)” ในระหว่ำงวันที่ 30 สิงหำคมถึง 2 กันยำยน 2562 ณ ศูนย์กำรค้ำจังซีลอน จังหวัด ภูเก็ต และในครำว
เดียวกัน ได้มีกำรลงนำมในข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ระหว่ำงสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนไทย และบริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล
จำกัด (ท็อปส์ ซูเปอร์มำร์เก็ต)
สำหรับแผนกำรดำเนินงำนในอนำคตของสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ ร่วมกับสำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำร
เกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ และสำนักงำนเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภำคใต้ จะขยำยจำนวนสมำชิกให้ครอบคลุมทัง้ 14
จังหวัดภำคใต้ และจะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรสมำชิกเครือข่ำยสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ ดังนี ้
ต้นนำ้
1.ส่งเสริมแนวคิดกำรสร้ำงจรรยำบรรณวิชำชีพของสมำชิก
2.ส่งเสริมกำรวำงแผนกำรผลิตเพื่อตอบโจทย์กำรตลำด (แผนธุรกิจกำรเกษตร)
3.ส่งเสริมกำรเรียนรูป้ ัจจัยพืน้ ฐำนกำรผลิต ได้แก่ พฤติกรรมของพืช/จุดวิกฤตทุเรียน เทคโนโลยี/ปัจจัยกำรผลิตทัง้
เคมีเกษตรและสำรชีวภัณฑ์ กำรเรียนรูภ้ มู ิประเทศและภูมิอำกำศ กำรจัดกำรแรงงำนภำคกำรผลิต
4.ส่งเสริมกำรเรียนรูก้ ระบวนกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ ทัง้ ในฤดูและนอกฤดูกำลผลิตอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนระบบ
กำรผลิตภำยใต้มำตรฐำน GAP ทุเรียน
5.ส่งเสริมกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรัฐ เอกชน เกษตรกรในกำรพัฒนำทุเรียนคุณภำพ
6.ส่งเสริมกำรจัดกำรทุเรียนคุณภำพโดยแลกเปลี่ยน เรียนรู ้ ทำหลักสูตรกำรจัดกำรทุเรียนคุณภำพที่ย่งั ยืน
(โรงเรียนทุเรียน)
7.ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตสูเ่ กษตรกร
กลำงนำ้
1.ส่งเสริมกำรจัดทำฐำนข้อมูลแปลงใหญ่ สมำชิกสมำพันธ์เชิงประจักษ์
2.ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกลุม่ เครือข่ำยสมำชิกสมำพันธ์

3.ส่งเสริมแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรกลุม่ /องค์กรชำวสวนทุเรียน โดยใช้หลักธรรมำภิบำล
4.ส่งเสริมแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรด้ำนกำรเงิน (มีวินยั ทำงกำรเงิน)
5.ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิต ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิตในแปลงปลูก กำรรวมกลุม่
จัดหำปัจจัยกำรผลิตเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต กำรจัดกำรปุ๋ ยผสมตำมควำมต้องกำรของต้นทุเรียนเพื่อใช้ให้เหมำะสมต่อช่วง
กำรพัฒนำและเจริญเติบโตของผลทุเรียน
6.ส่งเสริมกำรเข้ำถึงเงินทุนและกำรบริหำรเงินทุนในฤดูกำลผลิต ทัง้ ในรูปแบบบุคคลและรูปแบบกลุม่
ปลำยนำ้
1.ส่งเสริมกำรจำหน่ำยในรูปแบบออนไลน์ หรือกำรส่งผลผลิตให้แก่ผบู้ ริโภคโดยตรง
2.ส่งเสริมกำรจำหน่ำยสินค้ำแปรรูปจำกทุเรียนไปยังพืน้ ที่ตำ่ งๆ
3.ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ทเุ รียนอัตลักษณ์จำกจังหวัดต่ำงๆ เพื่อเพิ่มมูลค่ำและขยำยตลำด
4.ส่งเสริมกำรนำทุเรียนคุณภำพเข้ำจำหน่ำยใน Modern trade
โดยคำดหวังผลสัมฤทธิ์จำกแนวทำงกำรยกระดับสมำชิกเครือข่ำยชำวสวนทุเรียนภำคใต้ เพื่อกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำคุณภำพทุเรียน ดังนี ้
1.เกษตรกรชำวสวนทุเรียนมีกำรรวมกลุม่ ดำเนินกิจกรรมอย่ำงเป็ นทำงกำร
2.มีกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ มีกำรทำแผนธุรกิจทุเรียน ร่วมกันจัดหำปัจจัยกำรผลิต กำร
เพิ่มช่องทำงกำรตลำด กำรเพิ่มปริมำณและคุณภำพของผลผลิต จัดหำตลำดซือ้ ขำยที่แน่นอน
3.มีกำรนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญำมำปรับใช้ในแปลงปลูก มีกำรใช้เครื่องทุน่ แรง (เครื่องจักร
เครื่องมือ) เพื่อลดกำรใช้แรงงำน
4.มีกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนและทรัพยำกรของกลุม่ เพื่อควำมเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของกลุม่

เกษตรฯ หนุนสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้
เกษตรฯ หนุนสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ เดินหน้ำขับเคลื่อนกำรผลิตทุเรียนคุณภำพเชื่อมโยงเครือข่ำยทัง้
ระบบ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 นำงกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็ นประธำนเปิ ดกำรสัมมนำ
เชื่อมโยงเครือข่ำยชำวสวนทุเรียนภำคใต้ ณ โรงแรม ลอฟท์ มำเนีย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งสำนักงำนส่งเสริม
และพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำร่วมกับสำนักงำนเกษตรจังหวัดชุมพร และสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ จัดขึน้
เพื่อให้เครือข่ำยเกษตรกรผูผ้ ลิตทุเรียนในพืน้ ที่ภำคใต้ได้มีสว่ นร่วมในกำรกำหนดแนวทำงส่งเสริมกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ
ภำยใต้กำรสนับสนุนของกรมส่งเสริมกำรเกษตรและสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ กิจกรรมในงำนประกอบด้วย กำร
เสวนำ เรื่อง อนำคตทุเรียนไทย จำกคณะวิทยำกรผูท้ รงคุณวุฒิ กำรเสวนำ เรื่อง แนวทำงส่งเสริมกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ
จำกสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ กำรแสดงนิทรรศกำรทำงวิชำกำรและผลงำนของสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้
รวมทัง้ แปลงใหญ่ทเุ รียนของจังหวัดชุมพร และกำรออกบูธ นำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรสวนทุเรียนจำก
ภำคเอกชน รวมถึงกิจกรรมกระชับควำมสัมพันธ์ของเกษตรกรผูผ้ ลิตทุเรียนภำคใต้โดยมีเกษตรกรเข้ำร่วมกำรสัมมนำจำก
14 จังหวัดภำคใต้ รวมจำนวน 400 คน โดยมุง่ หวังให้เครือข่ำยเกษตรกรมีควำมมั่นคงและยั่งยืนในกำรประกอบอำชีพ ทำ
สวนทุเรียนต่อไป
รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ เป็ นที่ทรำบกันดีวำ่ ทุเรียนคือรำชำแห่งผลไม้เขตร้อนที่มีควำมเป็ น
เอกลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งเป็ นแหล่งผลิตทุเรียนที่ดีท่ีสดุ ของโลก เนื่องจำกมีสภำพภูมิศำสตร์เหมำะสมต่อกำร
เจริญเติบโต มีสำยพันธุท์ เุ รียนที่ดีตลอดจนเกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ทำงกำรเกษตรได้อย่ำงเหมำะสม
ทำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรสวนทุเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผลผลิตทุเรียนมีคณ
ุ ภำพดี รสชำติเป็ นที่ช่ืนชอบของผูบ้ ริโภค

ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ เป็ นผลไม้เศรษฐกิจหลักอันดับ 1 ที่มีศกั ยภำพทำงเศรษฐกิจสูงสุด ซึ่งยืนยันได้จำกปริมำณ
ผลผลิตทุเรียนสดส่งออกไปต่ำงประเทศ โดยในปี 2562 ประเทศไทยส่งออกทุเรียนไปต่ำงประเทศ จำนวน 655,346 ตัน คิด
เป็ นมูลค่ำกำรส่งออกทุเรียนผลสดกว่ำ 45,000 ล้ำนบำท
สำหรับสถำนกำรณ์กำรผลิตทุเรียนในภำคใต้ ซึ่งเป็ นแหล่งผลิตสำคัญของประเทศไทย ลำดับที่ 2 รองจำกภำค
ตะวันออก มีพืน้ ที่ปลูก571,373 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 437,995 ไร่ มีแปลงใหญ่ทเุ รียน 75 แปลง เกษตรกรสมำชิกแปลงใหญ่
3,452 รำย และกรมส่งเสริมกำรเกษตรได้คำดกำรณ์วำ่ ปี 2563 จะมีปริมำณผลผลิตทุเรียนจำกภำคใต้ออกสูต่ ลำดรวม
588,337 ตัน ซึ่งขณะนีม้ ีผลผลิตตำมฤดูกำลออกสู่ตลำดแล้วตัง้ แต่เดือนมิถนุ ำยน 2563 โดยมีกำรกระจำยผลผลิตไปยัง
ผูบ้ ริโภคภำยในประเทศและต่ำงประเทศที่สำคัญคือ กำรส่งออกทุเรียนผลสดไปยังสำธำรณรัฐประชำชนจีนซึ่งเป็ นตลำด
ส่งออกที่ใหญ่ท่ีสดุ ของทุเรียน ด้วยวิธีกำรกระจำยผลผลิตผ่ำนผูป้ ระกอบกำร (ล้ง) ซึ่งจังหวัดชุมพรนับเป็ นตลำดสำคัญ
เนื่องจำกมีลง้ รับซือ้ ทุเรียนที่ใหญ่ท่ีสดุ ของภำคใต้ นอกจำกนีย้ งั กระจำยผลผลิตผ่ำนวิสำหกิจชุมชน ศูนย์คดั แยกผลไม้ชมุ ชน
สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร Modern Trade ไปรษณีย ์ ตลำดออนไลน์ ตลำดค้ำผลไม้ภำยในจังหวัด กำรจำหน่ำยตรงให้กบั
ผูบ้ ริโภค และกำรจัดงำนประชำสัมพันธ์ ตลอดจนกำรแปรรูป ด้วยวิธีแช่แข็ง อบแห้ง กวน และทอด
กรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้เล็งเห็นควำมสำคัญของทุเรียนทัง้ ทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรขยำยพืน้ ที่ปลูก จึงได้รว่ มกับ
เครือข่ำยแปลงใหญ่ผปู้ ลูกทุเรียน จัดตัง้ เป็ นสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนแห่งประเทศไทย ในปี 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกทุเรียน และให้สมำพันธ์สำมำรถบริหำรจัดกำรผลิตทุเรียนตลอดห่วงโซ่ เพื่อให้
ผลผลิตมีควำมสมดุลกับควำมต้องกำรของตลำด สมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนระดับภำคมีทงั้ หมด 6 ภำค ตำมเขตของกรม
ส่งเสริมกำรเกษตร สำหรับภำคใต้ปัจจุบนั มี ดร.ฉัตรกมล มุง่ พยำบำล เป็ นนำยกสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ มี
คณะกรรมกำรรวม 20 คน มีสมำชิก 3,400 รำย 1 ปี ท่ีผ่ำนมำ สมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ได้จดั ทำระเบียบสมำพันธ์และ
อยูร่ ะหว่ำงเตรียมกำรจัดตัง้ เป็ นสมำคมชำวสวนทุเรียน รวมทัง้ ได้รว่ มกับสำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลำ ถ่ำยทอดควำมรูก้ ำรผลิตทุเรียนคุณภำพแก่สมำชิก และพัฒนำเกษตรกรต้นแบบในเรื่องกำรลดต้นทุนกำรผลิต กำร
เชื่อมโยงตลำดกับลูกค้ำ และในอนำคตมีแผนขยำยผลกำรลดต้นทุนให้ครอบคลุมสมำชิกจะทำให้เกษตรกรสมำชิกสมำพันธ์
มีควำมเสมอภำคในกำรรับประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมกัน
นำยสุพิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่ำ 1 ปี กบั กำร
จัดตัง้ สมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ ในฐำนะหน่วยงำนที่ดแู ลกำรเกษตรของภำคใต้ได้รว่ มขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำงๆ กับ
สมำพันธ์ฯ อย่ำงต่อเนื่องท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส โคโรน่ำสำยพันธุใ์ หม่ (COVID-19) ได้บริหำร
จัดกำรเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ตัง้ แต่ตน้ ฤดูกำลผลิต ขณะนีส้ ถำนกำรณ์กำรส่งออกทุเรียนไปต่ำงประเทศ
โดยเฉพำะจีน ยังมีควำมต้องกำรเป็ นจำนวนมำกและไทยยังส่งออกเป็ นอันดับ 1 แต่กำรเพิ่มขึน้ ของพืน้ ที่กำรปลูกทุเรียนทัง้
ในประเทศและเพื่อนบ้ำนเกิดกำรแข่งขันมำกขึน้ ดังนัน้ กำรพัฒนำคุณภำพจึงสำคัญมำก เป็ นตัวกำหนดทิศทำงอนำคตของ
ทุเรียนไทย
กำรสัมมนำเชื่อมโยงเครือข่ำยชำวสวนทุเรียนภำคใต้ครัง้ นี ้ เป็ นควำมร่วมมือระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรเกษตรโดยสำ
นักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ สำนักงำนเกษตรจังหวัดชุมพร และสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้
เพื่อให้สมำชิกเครือข่ำยชำวสวนทุเรียนภำคใต้ ได้มีโอกำสเรียนรูส้ ถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรตลำดทุเรียนทัง้ จำกภำครัฐ

และเอกชน โดยได้รบั ควำมร่วมมืออย่ำงดีย่งิ จำก ศูนย์วิจยั พืชสวนจันทบุรี กรมวิชำกำรเกษตร วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่
จังหวัดสงขลำ ในกำรจัดนิทรรศกำรกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ และจำกภำคเอกชนในกำรแสดงและจำหน่ำยปัจจัยกำรผลิตใน
แปลงทุเรียน
ด้ำน ดร.ฉัตรกมล มุง่ พยำบำล นำยกสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้และนำยกสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนไทยคนแรก
กล่ำวถึง ผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ท่ีผำ่ นมำว่ำ สมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ ได้เริ่ มมีบทบำทในกำรดำเนินงำนทัง้ ในส่วน
ของกำรจัดตัง้ องค์กรและกำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่เครือข่ำยชำวสวนทุเรียนภำคใต้ ดังนี ้ 1. กำรประชุมคณะกรรมกำร
สมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้เพื่อระดมสมองในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของสมำพันธ์ ทัง้ กำรขยำยพืน้ ที่ให้
ครอบคลุมทัง้ ภำคใต้ กำรกำหนดรูปแบบโลโก้ของสมำพันธ์และจัดทำเสือ้ สมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนไทย เพื่อใช้ในกำรสื่อสำร
ประชำสัมพันธ์แก่บคุ คลทั่วไป 2. กำรยกร่ำงระเบียบสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนไทยเพื่อให้ครอบคลุมสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียน
ภำคใต้และภูมิภำคอื่นๆ 3. กำรเตรียมกำรรับสมัครสมำชิกอย่ำงเป็ นทำงกำรเพื่อควำมมั่นคงและก้ำวหน้ำของสมำพันธ์
รวมถึงกำรหมุนเวียนเยี่ยมเยือนพบปะเพื่อนสมำชิกในพืน้ ที่จงั หวัดต่ำงๆ ของภำคใต้ และภูมิภำคอื่นๆ เพื่อกระชับ
ควำมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรูแ้ ละข้อมูลสถำนกำรณ์กำรผลิตทุเรียน 4. กำรบรรยำยให้ควำมรูแ้ ก่สมำชิก
เครือข่ำยเกษตรกรชำวสวนทุเรียนภำคใต้ในจังหวัดต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรวำงแผนกำรผลิตทุเรียนคุณภำพทัง้ ในฤดูและนอก
ฤดู เทคนิคกำรให้นำ้ เพื่อพัฒนำยอดและผลให้ถกู ต้องตำมเวลำที่เหมำะสม กำรลดต้นทุนกำรผลิตด้วยกำรใช้เคมีเกษตร
อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม ตรงเวลำ และรำคำถูก ซึ่งจะช่วยเพิ่มรำยได้จำกส่วนต่ำงที่หำยไปของต้นทุนที่เกินควำมจำเป็ น
5. กำรส่งเสริมนวัตกรรมอย่ำงง่ำยในกำรป้องกันกำรเข้ำทำลำยของสัตว์และแมลงศัตรูทเุ รียน เช่น กำรใช้แผ่น
ป้องกันกำรเข้ำทำลำยของกระรอก ซึ่งเกษตรกรสำมำรถตัดแผ่นพลำสติกขนำด 30 x 30 เซนติเมตร แล้วเสียบครอบที่ขวั้ ผล
ทุเรียน จะช่วยป้องกันไม่ให้กระรอกเข้ำถึงผลทุเรียนได้ หรือกำรวำงกับดักบริเวณทรงพุ่มเพื่อล่อผีเสือ้ หรือแมลงอื่นๆ ไม่ให้ไป
วำงไข่ท่ีผลทุเรียนได้ 6. กำรส่งเสริมและเป็ นทีมที่ปรึกษำให้สมำชิกแปลงใหญ่ได้รวมกลุม่ วำงแผนกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ
แบบครบวงจร โดยทดลองดำเนินกำรในแปลงใหญ่ทเุ รียนบ้ำนส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เพื่อสนับสนุนให้
เป็ นแปลงใหญ่ตน้ แบบเพื่อกำรเรียนรูใ้ นกำรผลิตทุเรียนคุณภำพแบบครบวงจร ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดี ส่งผลให้เกษตรกร
สมำชิกแปลงใหญ่มีรำยได้สงู ขึน้ จำกต้นทุนกำรผลิตที่ต่ำลง และผลผลิตมีคณ
ุ ภำพทำให้ขำยได้ในรำคำที่สงู ขึน้ 7. กำร
ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ทเุ รียนภำคใต้ให้เป็ นที่รูจ้ กั แก่นกั ท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงชำติโดยร่วมกับสำนักงำนส่งเสริม
และพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ จัดงำน “มหกรรมทุเรียนคุณภำพภำคใต้ (Durian Premium in Southern of
Thailand Festival)” ในระหว่ำงวันที่ 30 สิงหำคม – 2 กันยำยน 2562 ณ ศูนย์กำรค้ำจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต และในครำว
เดียวกัน ได้มีกำรลงนำมในข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ระหว่ำงสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนไทยและบริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล
จำกัด (ท็อปส์ ซูเปอร์มำร์เก็ต)
สำหรับแผนกำรดำเนินงำนในอนำคตของสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนภำคใต้ ร่วมกับสำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำร
เกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ และสำนักงำนเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภำคใต้ จะขยำยจำนวนสมำชิกให้ครอบคลุมทัง้ 14
จังหวัดภำคใต้ และจะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรสมำชิกเครือข่ำยสมำพันธ์ชำวสวนทุเรี ยนภำคใต้ ดังนี ้

ต้นนำ้
1. ส่งเสริมแนวคิดกำรสร้ำงจรรยำบรรณวิชำชีพของสมำชิก 2. ส่งเสริมกำรวำงแผนกำรผลิตเพื่อตอบโจทย์
กำรตลำด (แผนธุรกิจกำรเกษตร) 3. ส่งเสริมกำรเรียนรูป้ ั จจัยพืน้ ฐำนกำรผลิต ได้แก่ พฤติกรรมของพืช/จุดวิกฤตทุเรียน
เทคโนโลยี/ปัจจัยกำรผลิตทัง้ เคมีเกษตรและสำรชีวภัณฑ์ กำรเรียนรูภ้ มู ิประเทศและภูมิอำกำศ กำรจัดกำรแรงงำนภำคกำร
ผลิต 4. ส่งเสริมกำรเรียนรูก้ ระบวนกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ ทัง้ ในฤดูและนอกฤดูกำลผลิต อย่ำงยั่งยืน ตลอดจนระบบกำร
ผลิตภำยใต้มำตรฐำน GAP ทุเรียน 5. ส่งเสริมกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรัฐ เอกชน เกษตรกรในกำรพัฒนำ
ทุเรียนคุณภำพ 6. ส่งเสริมกำรจัดกำรทุเรียนคุณภำพโดยแลกเปลี่ยน เรียนรู ้ ทำหลักสูตรกำรจัดกำรทุเรียนคุณภำพที่ย่งั ยืน
(โรงเรียนทุเรียน) 7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตสูเ่ กษตรกร
กลำงนำ้
1. ส่งเสริมกำรจัดทำฐำนข้อมูลแปลงใหญ่ สมำชิกสมำพันธ์เชิงประจักษ์ 2. ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกลุม่
เครือข่ำยสมำชิกสมำพันธ์ 3. ส่งเสริมแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรกลุม่ /องค์กรชำวสวนทุเรียน โดยใช้หลักธรรมำภิบำล 4.
ส่งเสริมแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรด้ำนกำรเงิน (มีวินยั ทำงกำรเงิน) 5. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิต
ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิตในแปลงปลูก กำรรวมกลุม่ จัดหำปัจจัยกำรผลิตเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต กำรจัดกำรปุ๋ ย
ผสมตำมควำมต้องกำรของต้นทุเรียนเพื่อใช้ให้เหมำะสมกับช่วงกำรพัฒนำและเจริญเติบโตของผลทุเรียน 6. ส่งเสริมกำร
เข้ำถึงเงินทุนและกำรบริหำรเงินทุนในฤดูกำลผลิต ทัง้ ในรูปแบบบุคคลและรูปแบบกลุ่ม
ปลำยนำ้
1. ส่งเสริมกำรจำหน่ำยในรูปแบบออนไลน์ หรือกำรส่งผลผลิตให้กบั ผูบ้ ริโภคโดยตรง 2. ส่งเสริมกำรจำหน่ำยสินค้ำ
แปรรูปจำกทุเรียนไปยังพืน้ ที่ตำ่ งๆ 3. ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ทเุ รียนอัตลักษณ์จำกจังหวัดต่ำ งๆ เพื่อเพิ่มมูลค่ำและขยำย
ตลำด 4. ส่งเสริมกำรนำทุเรียนคุณภำพเข้ำจำหน่ำยใน Modern trade
โดยคำดหวังผลสัมฤทธิ์จำกแนวทำงกำรยกระดับสมำชิกเครือข่ำยชำวสวนทุเรียนภำคใต้ เพื่อกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำคุณภำพทุเรียนดังนี ้ 1. เกษตรกรชำวสวนทุเรียนมีกำรรวมกลุม่ ดำเนินกิจกรรมอย่ำงเป็ นทำงกำร 2. มีกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ ได้แก่มีกำรทำแผนธุรกิจทุเรียน ร่วมกันจัดหำปัจจัยกำรผลิต กำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำด กำร
เพิ่มปริมำณและคุณภำพของผลผลิต จัดหำตลำดซือ้ ขำยที่แน่นอน 3. มีกำรนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญำ มำปรับ
ใช้ในแปลงปลูก มีกำรใช้เครื่องทุน่ แรง (เครื่องจักรเครื่องมือ) เพื่อลดกำรใช้แรงงำน 4. มีกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนและ
ทรัพยำกรของกลุม่ เพื่อควำมเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของกลุม่

สำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรพัฒนำ Smart Farmer
ผู้ประกอบกำรต้นแบบ ระดับเขต เพือ่ เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำเป็ นผู้ประกอบกำรเกษตร ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
สำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรพัฒนำ Smart Farmer ผูป้ ระกอบกำร
ต้นแบบ ระดับเขต เพื่อเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำเป็ นผูป้ ระกอบกำรเกษตร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
นำยสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็ นประธำน
ในพิธีเปิ ดกำรอบรมหลักสูตรพัฒนำ Smart Farmer ผูป้ ระกอบกำรต้นแบบ ระดับเขต “เป็ นผูป้ ระกอบกำรอย่ำงไรให้มีควำม
Smart” จัดขึน้ ระหว่ำงวันที่ 13-16 กรกฎำคม 2563 ณ โรงแรมประตูนำ้ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยกลุม่ ส่งเสริมและ
พัฒนำเกษตรกร นำโดย น.ส.พนิตนำฎ วงศ์ยมิ ้ รักษำกำรในตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรกลุม่ ส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำศักยภำพของ Smart Farmer ให้สำมำรถจัดทำแผนธุรกิจเกษตรได้ และเพื่อเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำเป็ นผูป้ ระกอบกำรเกษตร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีผเู้ ข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย Smart Farmer ต้นแบบที่
สมัครเข้ำอบรม จำก 20 จังหวัด รวม 50 คน เจ้ำหน้ำที่ผรู้ บั ผิดชอบงำน Smart Farmer ระดับจังหวัด ทัง้ 20 จังหวัด วิทยำกร
จำกคณะเกษตรศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น, คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยนครพนม และศูนย์สง่ เสริม
อุตสำหกรรมภำคที่ 5 รวมทัง้ สิน้ จำนวน 80 คน

“กจ.ลำพูน” และคณะฯ เยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมกำรเกษตร ดีเด่นในพืน้ ที่อำเภอเมืองลำพูน ชมผักปลอดภัยตำบล
อุโมงค์ –แปลงใหญ่ลำไยลำพูน

เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 11.00 น. นำงจำเนียร แสนรำชำ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ำ
กลุม่ /ฝ่ ำย/เกษตรอำเภอและนักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร นำคณะทำงำนคัดเลือกสำนักงำนเกษตรจังหวัดดีเด่นประจำปี
2563 เยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมกำรเกษตรดีเด่นในพืน้ ที่อำเภอเมืองลำพูน ณ กลุม่ วิสำหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผกั ปลอดภัย
ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน กิจกรรม ขำยผักส่งโลตัสเทสโก้ เยี่ยมชมแปลงผักแปลงใหญ่ และ แปลงกะเพรำป่ ำ ส่ง
บริษัท ซีพีแรมจำกัด กิโลกรัม(ใบ) ละ 150 บำท และ เยี่ยมชมกิจกรรมกำรเชื่อมโยง แปลงใหญ่ลำไยลำพูน กับ ไปรษณีย ์
ลำพูน ผ่ำนสหกรณ์กำรเกษตรประตูป่ำ โดยมี นำงสำวกังสดำล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองร่วมให้ขอ้ มูลด้วย

“สำเริง”ให้กำรสนับสนุนและร่วมประชุมคณะทำงำนคัดเลือกสำนักงำนเกษตรจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2563
นำยสำเริง ไชยเสน รองผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดลำพูน ให้เกียรติกล่ำวต้อนรับ และสนับสนุน กำรดำเนินงำนกิจกรรม
ส่งเสริมกำรเกษตร ของ สำนักงำนเกษตรจังหวัดลำพูน กับคณะทำงำนคัดเลือกสำนักงำนเกษตรจังหวัดดีเด่น ประจำปี
2563 นำโดย นำงอัญชลี สุวจิตตำนนท์ ผูอ้ ำนวยกำรกองแผนงำน และคณะฯ โดยมี นำงจำเนียร แสนรำชำ เกษตรจังหวัด
ลำพูน นำเสนอข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร พร้อมแนะนำ หน่วยงำนภำคีท่ีมำร่วมให้กำรต้อนรับ
คณะทำงำนคัดเลือกสำนักงำนเกษตรจังหวัดดีเด่น และกล่ำวสนับสนุน กำรดำเนินงำนบูรณำกำรร่วมกันในพืน้ ที่ได้แก่ นำย
ชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดลำพูน นำงสำวชูศรี พูลศิริ เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดลำพูน และ นำงสำวบุษรำ
แก้วสม หัวหน้ำฝ่ ำยบริหำรทั่วไป สำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และมีผแู้ ทนศูนย์ขยำยพันธุ์
พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดลำพูน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ร่วมให้กำรต้อนรับและ
สนับสนุน กำรคัดเลือกสำนักงำนเกษตรจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2563 อีกด้วย

ประเด็น
ช่องทำง
แหล่งข้อมูล

เกษตรทำกิน ตอนตลำดเกษตรกรออนไลน์
NBT
สำนักงำนเกษตรจังหวัดปัตตำนี

