
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่16 กรกฎาคม 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ทุเรียนภาคใต ้ 1 กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต ้

เดินหนา้ขบัเคล่ือนก ารผลิตทุเรียนคุณภาพ 
MGR Online 

2 เกษตรฯ หนุนสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต ้ สมิหราไทมส์ 
Smart Farmer 3 ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น  

จดัอบรมหลกัสูตรพฒันา Smart Farmer ผูป้ระกอบการตน้แบบ 
ระดบัเขต เพื่อเตรียมคว  ามพร้อมและพฒันาเป็นผูป้ระกอบการเกษตร  
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส านกัข่าว กรม
ประชาสัมพนัธ์ 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ่ 4 กจ.ล าพูน และคณะฯ เยีย่มชมกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร ดีเด่นใน

พื้นท่ีอ าเภอเมืองล าพูน ชมผกัปลอดภยัต าบล อุโมงค ์–แปลงใหญ่ 
ล าไยล าพูน 

หนงัสือพิมพส่ื์อล าพูน 

คดัเลือกส านกังาน
เกษตรจงัหวดัดีเด่น 

5 “ส าเริง”ใหก้ารสนบัสนุนและร่วมประชุมคณะท างานคดัเลือก
ส านกังานเกษตรจงัหวดัดีเด่น ประจ าปี 2563 

หนงัสือพิมพส่ื์อล าพูน 

ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์ 

6 ตอนตลาดเกษตรกรออนไลน์ NBT 

คลินิกเกษตร 7 สิห์บุรีจดัคลินิกเกษตรคล่ือนท่ีรับปรึกษา-แกปัญหาดา้นการผลิด นสพ.เดลินิวส์ 
Young Smart Farmer 8 Young Smart Farmer ชุมพร นสพ. มติชน 
อ่ืนๆ 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ทุเรียนภูเขาไฟ 9 นายกฯลงพื้นท่ีศรีสะเกษ 16 ก.ค. พบชาวสวนชิมทุเรียนภูเขาไฟ ผูจ้ดัการรายวนั 360 
มะม่วง 10 อาเซียน-จีน-ฮ่องกง นิยมมะม่วงไทย เอฟทีเอ หนุนส่งออก 5 เดือน 

เพิ่ม4% 
ผูจ้ดัการรายวนั 360 

โครงการใหม่ 11 ก.เกษตรฯประเดิมหม่ืนลา้น ลุย 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ 
ช่วยฟ้ืนฟู ศก.ลา้งพิษโดวดิ 

นสพ.มติชน 

ประกนัรายได ้ 12 ครม.ประกนัรายไดป้าลม์น ้ามนั นสพ.ไทยรัฐ 
สร้างอาชีพคนคืนถ่ิน 13 7 วถีิเกษตรนวตักรรมสร้างอาชีพคนคืนถ่ิน นสพ.ไทยรัฐ 

 



 

 

 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร หนุนสมำพันธช์ำวสวนทุเรียนภำคใต้ เดนิหน้ำขับเคล่ือนกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ 
ศูนยข่์ำวหำดใหญ่ - กรมส่งเสริมกำรเกษตร สนับสนุนสมำพันธช์ำวสวนทุเรียนภำคใต้ เดนิหน้ำขับเคล่ือนกำร
ผลิตทุเรียนคุณภำพ เชื่อมโยงเครือข่ำยท้ังระบบ 
 

วนันี ้(15 ก.ค.) นำงกลุฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมสง่เสรมิกำรเกษตร เป็นประธำนเปิดกำรสมัมนำเช่ือมโยง
เครือข่ำยชำวสวนทเุรียนภำคใต ้ณ โรงแรม ลอฟท ์มำเนีย อ.เมือง จ.ชมุพร ซึ่งส  ำนกังำนสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 
จงัหวดัสงขลำ รว่มกบัส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัชมุพร และสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้จดัขึน้เพ่ือใหเ้ครือขำ่ยเกษตรกร
ผูผ้ลิตทเุรียนในพืน้ท่ีภำคใตไ้ดมี้สว่นรว่มในกำรก ำหนดแนวทำงสง่เสรมิกำรผลิตทเุรียนคณุภำพ ภำยใตก้ำรสนบัสนนุของ
กรมสง่เสรมิกำรเกษตร และสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้
 

กิจกรรมในงำนประกอบดว้ย กำรเสวนำ เรื่อง อนำคตทเุรียนไทย จำกคณะวิทยำกรผูท้รงคณุวฒุิ กำรเสวนำ เรื่อง 
แนวทำงสง่เสรมิกำรผลิตทเุรียนคณุภำพ จำกสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้กำรแสดงนิทรรศกำรทำงวิชำกำร และผลงำน
ของสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้รวมทัง้แปลงใหญ่ทเุรียนของ จ.ชมุพร และกำรออกบทูน ำเสนอผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
กำรจดักำรสวนทเุรียนจำกภำคเอกชน รวมถึงกิจกรรมกระชบัควำมสมัพนัธข์องเกษตรกรผูผ้ลิตทเุรียนภำคใต ้โดยมี
เกษตรกรเขำ้รว่มกำรสมัมนำจำก 14 จงัหวดัภำคใต ้รวมจ ำนวน 400 คน โดยมุง่หวงัใหเ้ครือข่ำยเกษตรกรมีควำมมั่นคง 
และยั่งยืนในกำรประกอบอำชีพท ำสวนทเุรียนตอ่ไป 
 



รองอธิบดีกรมสง่เสรมิกำรเกษตร กลำ่วว่ำ เป็นท่ีทรำบกนัดีวำ่ “ทเุรียน” คือรำชำแหง่ผลไมเ้ขตรอ้น ท่ีมีควำมเป็น
เอกลกัษณข์องประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตทเุรียนท่ีดีท่ีสดุของโลก เน่ืองจำกมีสภำพภมูิศำสตรเ์หมำะสมตอ่กำร
เจรญิเตบิโต มีสำยพนัธุท์เุรียนท่ีดี ตลอดจนเกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยีทำงกำรเกษตรไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
ท ำใหส้ำมำรถบรหิำรจดักำรสวนทเุรียนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ผลผลิตทเุรียนมีคณุภำพดี รสชำตเิป็นท่ีช่ืนชอบของผูบ้รโิภค
ทัง้ในประเทศ และตำ่งประเทศ เป็นผลไมเ้ศรษฐกิจหลกัอนัดบั 1 ท่ีมีศกัยภำพทำงเศรษฐกิจสงูสดุ ซึ่งยืนยนัไดจ้ำกปรมิำณ
ผลผลิตทเุรียนสดสง่ออกไปตำ่งประเทศ โดยในปี 2562 ประเทศไทยสง่ออกทเุรียนไปตำ่งประเทศ จ ำนวน 655,346 ตนั คดิ
เป็นมลูคำ่กำรสง่ออกทเุรียนผลสดกวำ่ 45,000 ลำ้นบำท 
 

ส ำหรบัสถำนกำรณก์ำรผลิตทเุรียนในภำคใต ้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตส ำคญัของประเทศไทย ล ำดบัท่ี 2 รองจำกภำค
ตะวนัออก มีพืน้ท่ีปลกู 571,373 ไร ่ใหผ้ลผลิตแลว้ 437,995 ไร ่มีแปลงใหญ่ทเุรียน 75 แปลง เกษตรกรสมำชิกแปลงใหญ่ 
3,452 รำย และกรมสง่เสรมิกำรเกษตรไดค้ำดกำรณว์ำ่ปี 2563 จะมีปรมิำณผลผลิตทเุรียนจำกภำคใตอ้อกสูต่ลำดรวม 
588,337 ตนั ซึ่งขณะนีมี้ผลผลิตตำมฤดกูำลออกสู่ตลำดแลว้ตัง้แตเ่ดือนมิถนุำยน 2563 โดยมีกำรกระจำยผลผลิตไปยงั
ผูบ้รโิภคภำยในประเทศ และตำ่งประเทศท่ีส ำคญัคือ กำรสง่ออกทเุรียนผลสดไปยงัสำธำรณรฐัประชำชนจีน ซึ่งเป็นตลำด
สง่ออกท่ีใหญ่ท่ีสดุของทเุรียน ดว้ยวิธีกำรกระจำยผลผลิตผำ่นผูป้ระกอบกำร (ลง้) ซึ่ง จ.ชมุพร นบัเป็นตลำดส ำคญั 
เน่ืองจำกมีลง้รบัซือ้ทเุรียนท่ีใหญ่ท่ีสดุของภำคใต ้นอกจำกนี ้ยงักระจำยผลผลิตผ่ำนวิสำหกิจชมุชน ศนูยค์ดัแยกผลไมช้มุชน 
สหกรณ ์กลุม่เกษตรกร Modern Trade ไปรษณีย ์ตลำดออนไลน ์ตลำดคำ้ผลไมภ้ำยในจงัหวดั กำรจ ำหนำ่ยตรงใหแ้ก่
ผูบ้รโิภค และกำรจดังำนประชำสมัพนัธ ์ตลอดจนกำรแปรรูปดว้ยวิธีแชแ่ข็ง อบแหง้ กวน และทอด 
 
 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคญัของทเุรียน ทัง้ทำงดำ้นเศรษฐกิจ และกำรขยำยพืน้ท่ีปลกู จงึได้
รว่มกบัเครือข่ำยแปลงใหญ่ผูป้ลกูทเุรียน จดัตัง้เป็นสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนแหง่ประเทศไทย ในปี 2562 โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือสรำ้งควำมเขม้แข็งใหแ้ก่เกษตรกรผูป้ลกูทเุรียน และใหส้มำพนัธส์ำมำรถบรหิำรจดักำรผลิตทเุรียนตลอดหว่งโซ ่เพ่ือให้
ผลผลิตมีควำมสมดลุกบัควำมตอ้งกำรของตลำด สมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนระดบัภำคมีทัง้หมด 6 ภำค ตำมเขตของกรม
สง่เสรมิกำรเกษตร 
 

ส ำหรบัภำคใตปั้จจบุนัมี ดร.ฉตัรกมล มุง่พยำบำล เป็นนำยกสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้มีคณะกรรมกำรรวม 
20 คน มีสมำชิก 3,400 รำย 1 ปีท่ีผำ่นมำ สมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใตไ้ดจ้ดัท ำระเบียบสมำพนัธ ์และอยูร่ะหวำ่ง
เตรียมกำรจดัตัง้เป็นสมำคมชำวสวนทเุรียน รวมทัง้ไดร้ว่มกบัส ำนกังำนสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ 
ถ่ำยทอดควำมรูก้ำรผลิตทเุรียนคณุภำพแก่สมำชิก และพฒันำเกษตรกรตน้แบบในเรื่องกำรลดตน้ทนุกำรผลิต กำรเช่ือมโยง
ตลำดกบัลกูคำ้ และในอนำคตมีแผนขยำยผลกำรลดตน้ทนุใหค้รอบคลมุสมำชิก จะท ำใหเ้กษตรกรสมำชิกสมำพนัธมี์ควำม
เสมอภำคในกำรรบัประโยชนอ์ยำ่งเทำ่เทียมกนั 
 

นำยสพุิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ ใหข้อ้มลูเพิ่มเตมิวำ่ 1 ปีกบักำร
จดัตัง้สมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้ในฐำนะหนว่ยงำนท่ีดแูลกำรเกษตรของภำคใต ้ไดร้ว่มขบัเคล่ือนกิจกรรมตำ่งๆ กบั
สมำพนัธฯ์ อยำ่งตอ่เน่ือง ทำ่มกลำงสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หม ่(COVID-19) ไดบ้รหิำร



จดักำรเพ่ือรองรบัผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ตัง้แตต่น้ฤดกูำลผลิต ขณะนีส้ถำนกำรณก์ำรสง่ออกทเุรียนไปตำ่งประเทศ 
โดยเฉพำะจีนยงัมีควำมตอ้งกำรเป็นจ ำนวนมำก และไทยยงัสง่ออกเป็นอนัดบั 1 แตก่ำรเพิ่มขึน้ของพืน้ท่ีกำรปลกูทเุรียนทัง้
ในประเทศ และเพื่อนบำ้นเกิดกำรแขง่ขนัมำกขึน้ ดงันัน้ กำรพฒันำคณุภำพจงึส ำคญัมำก เป็นตวัก ำหนดทิศทำงอนำคตของ
ทเุรียนไทย 
 

กำรสมัมนำเช่ือมโยงเครือขำ่ยชำวสวนทเุรียนภำคใตค้รัง้นี ้เป็นควำมรว่มมือระหว่ำงกรมสง่เสรมิกำรเกษตร โดย
ส ำนกังำนสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัชมุพร และสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียน
ภำคใต ้เพ่ือใหส้มำชิกเครือข่ำยชำวสวนทเุรียนภำคใต ้ไดมี้โอกำสเรียนรูส้ถำนกำรณก์ำรผลิต และกำรตลำดทเุรียน ทัง้จำก
ภำครฐั และเอกชน โดยไดร้บัควำมรว่มมืออยำ่งดียิ่งจำกศนูยว์ิจยัพืชสวนจนัทบรุี กรมวิชำกำรเกษตร วิทยำลยัเทคนิค
หำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ ในกำรจดันิทรรศกำรกำรผลิตทเุรียนคณุภำพ และจำกภำคเอกชนในกำรแสดง และจ ำหนำ่ยปัจจยั
กำรผลิตในแปลงทเุรียน 
  

ดำ้น ดร.ฉัตรกมล มุง่พยำบำล นำยกสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้และนำยกสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนไทยคนแรก 
กลำ่วถึงผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผำ่นมำวำ่ สมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้ไดเ้ริ่มมีบทบำทในกำรด ำเนินงำน ทัง้ในสว่น
ของกำรจดัตัง้องคก์ร และกำรสนบัสนนุทำงวิชำกำรแก่เครือขำ่ยชำวสวนทเุรียนภำคใต ้ดงันี ้
 
1.กำรประชมุคณะกรรมกำรสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้เพ่ือระดมสมองในกำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของสมำพนัธ ์
ทัง้กำรขยำยพืน้ท่ีใหค้รอบคลมุทัง้ภำคใต ้กำรก ำหนดรูปแบบโลโกข้องสมำพนัธ ์และจดัท ำเสือ้สมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนไทย 
เพ่ือใชใ้นกำรส่ือสำรประชำสมัพนัธแ์ก่บคุคลทั่วไป 
 
2.ดำรยกรำ่งระเบียบสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนไทยเพื่อใหค้รอบคลมุสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้และภมูิภำคอ่ืนๆ 
 
3.กำรเตรียมกำรรบัสมคัรสมำชิกอย่ำงเป็นทำงกำรเพ่ือควำมมั่นคง และกำ้วหนำ้ของสมำพนัธ ์รวมถึงกำรหมนุเวียนเย่ียม
เยือนพบปะเพ่ือนสมำชิกในพืน้ท่ีจงัหวดัตำ่งๆ ของภำคใต ้และภมูิภำคอ่ืนๆ เพ่ือกระชบัควำมสมัพนัธ ์และแลกเปล่ียนองค์
ควำมรู ้และขอ้มลูสถำนกำรณก์ำรผลิตทเุรียน 
 
4.กำรบรรยำยใหค้วำมรูแ้ก่สมำชิกเครือขำ่ยเกษตรกรชำวสวนทเุรียนภำคใตใ้นจงัหวดัตำ่งๆ โดยเฉพำะกำรวำงแผนกำรผลิต
ทเุรียนคณุภำพ ทัง้ในฤด ูและนอกฤด ูเทคนิคกำรใหน้  ำ้เพ่ือพฒันำยอด และผลใหถ้กูตอ้งตำมเวลำท่ีเหมำะสม กำรลดตน้ทนุ
กำรผลิตดว้ยกำรใชเ้คมีเกษตรอยำ่งถกูตอ้ง เหมำะสม ตรงเวลำ และรำคำถกู ซึ่งจะชว่ยเพิ่มรำยไดจ้ำกสว่นตำ่งท่ีหำยไปของ
ตน้ทนุท่ีเกินควำมจ ำเป็น 
 
5.กำรสง่เสรมินวตักรรมอยำ่งง่ำยในกำรปอ้งกนักำรเขำ้ท ำลำยของสตัว ์และแมลงศตัรูทเุรียน เชน่ กำรใชแ้ผ่นปอ้งกนักำรเขำ้
ท ำลำยของกระรอก ซึ่งเกษตรกรสำมำรถตดัแผน่พลำสติกขนำด 30x30 เซนตเิมตร แลว้เสียบครอบท่ีขัว้ผลทเุรียน จะชว่ย



ปอ้งกนัไมใ่หก้ระรอกเขำ้ถึงผลทเุรียนได ้หรือกำรวำงกบัดกับรเิวณทรงพุ่มเพ่ือลอ่ผีเสือ้หรือแมลงอ่ืนๆ ไมใ่หไ้ปวำงไขท่ี่ผล
ทเุรียนได ้
 
6.กำรสง่เสรมิและเป็นทีมท่ีปรกึษำใหส้มำชิกแปลงใหญ่ไดร้วมกลุม่วำงแผนกำรผลิตทเุรียนคณุภำพแบบครบวงจร โดย
ทดลองด ำเนินกำรในแปลงใหญ่ทเุรียนบำ้นสอ้ง อ.เวียงสระ จ.สรุำษฎรธ์ำนี เพ่ือสนบัสนนุใหเ้ป็นแปลงใหญ่ตน้แบบเพ่ือกำร
เรียนรูใ้นกำรผลิตทเุรียนคณุภำพแบบครบวงจร ซึ่งประสบผลส ำเรจ็ดว้ยดี สง่ผลใหเ้กษตรกรสมำชิกแปลงใหญ่มีรำยไดส้งูขึน้ 
จำกตน้ทนุกำรผลิตท่ีต ่ำลง และผลผลิตมีคณุภำพ ท ำใหข้ำยไดใ้นรำคำท่ีสงูขึน้ 
 
7.กำรสง่เสรมิและประชำสมัพนัธท์เุรียนภำคใตใ้หเ้ป็นท่ีรูจ้กัแก่นกัท่องเท่ียวชำวไทย และชำวตำ่งชำต ิโดยรว่มกบัส ำนกังำน
สง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ จดังำน “มหกรรมทเุรียนคณุภำพภำคใต ้(Durian Premium in Southern 
of Thailand Festival)” ในระหวำ่งวนัท่ี 30 สิงหำคมถึง 2 กนัยำยน 2562 ณ ศนูยก์ำรคำ้จงัซีลอน จงัหวดัภเูก็ต และในครำว
เดียวกนั ไดมี้กำรลงนำมในขอ้ตกลงควำมรว่มมือ (MOU) ระหวำ่งสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนไทย และบรษิัท เซ็นทรลัฟู้ด รีเทล 
จ ำกดั (ท็อปส ์ซูเปอรม์ำรเ์ก็ต) 
 

ส ำหรบัแผนกำรด ำเนินงำนในอนำคตของสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้รว่มกบัส ำนกังำนสง่เสรมิและพฒันำกำร
เกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ และส ำนกังำนเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดัภำคใต ้จะขยำยจ ำนวนสมำชิกใหค้รอบคลมุทัง้ 14 
จงัหวดัภำคใต ้และจะรว่มกนัสง่เสรมิสนบัสนนุเกษตรกรสมำชิกเครือขำ่ยสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้ดงันี ้ 
 
ตน้น ำ้ 

1.สง่เสรมิแนวคดิกำรสรำ้งจรรยำบรรณวิชำชีพของสมำชิก 
2.สง่เสรมิกำรวำงแผนกำรผลิตเพ่ือตอบโจทยก์ำรตลำด (แผนธุรกิจกำรเกษตร) 
3.สง่เสรมิกำรเรียนรูปั้จจยัพืน้ฐำนกำรผลิต ไดแ้ก่ พฤตกิรรมของพืช/จดุวิกฤตทเุรียน เทคโนโลยี/ปัจจยักำรผลิตทัง้

เคมีเกษตรและสำรชีวภณัฑ ์กำรเรียนรูภ้มูิประเทศและภูมิอำกำศ กำรจดักำรแรงงำนภำคกำรผลิต 
4.สง่เสรมิกำรเรียนรูก้ระบวนกำรผลิตทเุรียนคณุภำพ ทัง้ในฤดแูละนอกฤดกูำลผลิตอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนระบบ

กำรผลิตภำยใตม้ำตรฐำน GAP ทเุรียน 
5.สง่เสรมิกำรประสำนควำมรว่มมือกบัหนว่ยงำนรฐั เอกชน เกษตรกรในกำรพฒันำทเุรียนคณุภำพ 
6.สง่เสรมิกำรจดักำรทเุรียนคณุภำพโดยแลกเปล่ียน เรียนรู ้ท ำหลกัสตูรกำรจดักำรทเุรียนคณุภำพท่ียั่งยืน 

(โรงเรียนทเุรียน) 
7.ประสำนงำนกบัหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตสูเ่กษตรกร 
 

กลำงน ำ้ 
1.สง่เสรมิกำรจดัท ำฐำนขอ้มลูแปลงใหญ่ สมำชิกสมำพนัธเ์ชิงประจกัษ์ 
2.สง่เสรมิกำรสรำ้งควำมเขม้แข็งกลุม่เครือขำ่ยสมำชิกสมำพนัธ ์
 



 
 
 
3.สง่เสรมิแนวคดิกำรบรหิำรจดักำรกลุม่/องคก์รชำวสวนทเุรียน โดยใชห้ลกัธรรมำภิบำล 
4.สง่เสรมิแนวคดิกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรดำ้นกำรเงิน (มีวินยัทำงกำรเงิน) 
5.สง่เสรมิกำรบรหิำรจดักำรตน้ทนุกำรผลิต ไดแ้ก่ กำรบริหำรจดักำรปัจจยักำรผลิตในแปลงปลกู กำรรวมกลุม่

จดัหำปัจจยักำรผลิตเพ่ือลดตน้ทนุกำรผลิต กำรจดักำรปุ๋ ยผสมตำมควำมตอ้งกำรของตน้ทเุรียนเพ่ือใชใ้หเ้หมำะสมตอ่ชว่ง
กำรพฒันำและเจรญิเติบโตของผลทเุรียน 

6.สง่เสรมิกำรเขำ้ถึงเงินทนุและกำรบรหิำรเงินทนุในฤดกูำลผลิต ทัง้ในรูปแบบบคุคลและรูปแบบกลุม่ 
 
ปลำยน ำ้ 

1.สง่เสรมิกำรจ ำหนำ่ยในรูปแบบออนไลน ์หรือกำรสง่ผลผลิตใหแ้ก่ผูบ้รโิภคโดยตรง 
2.สง่เสรมิกำรจ ำหนำ่ยสินคำ้แปรรูปจำกทเุรียนไปยงัพืน้ท่ีตำ่งๆ 
3.สง่เสรมิกำรประชำสมัพนัธท์เุรียนอตัลกัษณจ์ำกจงัหวดัตำ่งๆ เพ่ือเพิ่มมลูคำ่และขยำยตลำด 
4.สง่เสรมิกำรน ำทเุรียนคณุภำพเขำ้จ ำหนำ่ยใน Modern trade 

 
โดยคำดหวงัผลสมัฤทธ์ิจำกแนวทำงกำรยกระดบัสมำชิกเครือข่ำยชำวสวนทเุรียนภำคใต ้เพ่ือกำรสง่เสรมิกำร

พฒันำคณุภำพทเุรียน ดงันี ้
1.เกษตรกรชำวสวนทเุรียนมีกำรรวมกลุม่ด  ำเนินกิจกรรมอยำ่งเป็นทำงกำร 
2.มีกำรบรหิำรจดักำรเพ่ือใหป้ระสบผลส ำเรจ็ ไดแ้ก่ มีกำรท ำแผนธุรกิจทเุรียน รว่มกนัจดัหำปัจจยักำรผลิต กำร

เพิ่มชอ่งทำงกำรตลำด กำรเพิ่มปรมิำณและคณุภำพของผลผลิต จดัหำตลำดซือ้ขำยท่ีแนน่อน 
3.มีกำรน ำเทคโนโลยี นวตักรรม และภมูิปัญญำมำปรบัใชใ้นแปลงปลกู มีกำรใชเ้ครื่องทุน่แรง (เครื่องจกัร 

เครื่องมือ) เพ่ือลดกำรใชแ้รงงำน 
4.มีกำรบรหิำรจดักำรเงินทนุและทรพัยำกรของกลุม่ เพื่อควำมเขม้แข็ง มั่นคง และยั่งยืนของกลุม่ 

 
 
 
  



 

 
เกษตรฯ หนนุสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้

 เกษตรฯ หนนุสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้เดนิหนำ้ขบัเคล่ือนกำรผลิตทเุรียนคณุภำพเช่ือมโยงเครือขำ่ยทัง้
ระบบ 
 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2563 นำงกลุฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมสง่เสรมิกำรเกษตร เป็นประธำนเปิดกำรสมัมนำ
เช่ือมโยงเครือขำ่ยชำวสวนทเุรียนภำคใต ้ณ โรงแรม ลอฟท ์มำเนีย อ ำเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร ซึ่งส  ำนกังำนส่งเสรมิ
และพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำรว่มกบัส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัชมุพร และสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้จดัขึน้
เพ่ือใหเ้ครือขำ่ยเกษตรกรผูผ้ลิตทเุรียนในพืน้ท่ีภำคใตไ้ดมี้สว่นรว่มในกำรก ำหนดแนวทำงสง่เสรมิกำรผลิตทเุรียนคณุภำพ
ภำยใตก้ำรสนบัสนนุของกรมสง่เสรมิกำรเกษตรและสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้กิจกรรมในงำนประกอบดว้ย กำร
เสวนำ เรื่อง อนำคตทเุรียนไทย จำกคณะวิทยำกรผูท้รงคณุวฒุิ กำรเสวนำ เรื่อง แนวทำงสง่เสรมิกำรผลิตทเุรียนคณุภำพ 
จำกสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้กำรแสดงนิทรรศกำรทำงวิชำกำรและผลงำนของสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้
รวมทัง้แปลงใหญ่ทเุรียนของจงัหวดัชมุพร และกำรออกบธู น ำเสนอผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรสวนทเุรียนจำก
ภำคเอกชน รวมถึงกิจกรรมกระชบัควำมสมัพนัธข์องเกษตรกรผูผ้ลิตทเุรียนภำคใตโ้ดยมีเกษตรกรเขำ้รว่มกำรสมัมนำจำก 
14 จงัหวดัภำคใต ้รวมจ ำนวน 400 คน โดยมุง่หวงัใหเ้ครือขำ่ยเกษตรกรมีควำมมั่นคงและยั่งยืนในกำรประกอบอำชีพท ำ
สวนทเุรียนตอ่ไป 

รองอธิบดีกรมสง่เสรมิกำรเกษตร กลำ่วว่ำ เป็นท่ีทรำบกนัดีวำ่ ทเุรียนคือรำชำแหง่ผลไมเ้ขตรอ้นท่ีมีควำมเป็น
เอกลกัษณข์องประเทศไทย ซึ่งเป็นแหลง่ผลิตทเุรียนท่ีดีท่ีสดุของโลก เน่ืองจำกมีสภำพภมูิศำสตรเ์หมำะสมตอ่กำร
เจรญิเตบิโต มีสำยพนัธุท์เุรียนท่ีดีตลอดจนเกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยี ทำงกำรเกษตรไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
ท ำใหส้ำมำรถบรหิำรจดักำรสวนทเุรียนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ผลผลิตทเุรียนมีคณุภำพดี รสชำตเิป็นท่ีช่ืนชอบของผูบ้รโิภค



ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ เป็นผลไมเ้ศรษฐกิจหลกัอนัดบั 1 ท่ีมีศกัยภำพทำงเศรษฐกิจสงูสดุ ซึ่งยืนยนัไดจ้ำกปรมิำณ
ผลผลิตทเุรียนสดสง่ออกไปตำ่งประเทศ โดยในปี 2562 ประเทศไทยสง่ออกทเุรียนไปตำ่งประเทศ จ ำนวน 655,346 ตนั คดิ
เป็นมลูคำ่กำรสง่ออกทเุรียนผลสดกวำ่ 45,000 ลำ้นบำท 

 
ส ำหรบัสถำนกำรณก์ำรผลิตทเุรียนในภำคใต ้ ซึ่งเป็นแหลง่ผลิตส ำคญัของประเทศไทย ล ำดบัท่ี 2 รองจำกภำค

ตะวนัออก มีพืน้ท่ีปลกู571,373 ไร ่ใหผ้ลผลิตแลว้ 437,995 ไร ่มีแปลงใหญ่ทเุรียน 75 แปลง เกษตรกรสมำชิกแปลงใหญ่ 
3,452 รำย และกรมสง่เสรมิกำรเกษตรไดค้ำดกำรณว์ำ่ปี 2563 จะมีปรมิำณผลผลิตทเุรียนจำกภำคใตอ้อกสูต่ลำดรวม 
588,337 ตนั ซึ่งขณะนีมี้ผลผลิตตำมฤดกูำลออกสู่ตลำดแลว้ตัง้แตเ่ดือนมิถนุำยน 2563 โดยมีกำรกระจำยผลผลิตไปยงั
ผูบ้รโิภคภำยในประเทศและตำ่งประเทศท่ีส ำคญัคือ กำรสง่ออกทเุรียนผลสดไปยงัสำธำรณรฐัประชำชนจีนซึ่งเป็นตลำด
สง่ออกท่ีใหญ่ท่ีสดุของทเุรียน ดว้ยวิธีกำรกระจำยผลผลิตผำ่นผูป้ระกอบกำร (ลง้) ซึ่งจงัหวดัชมุพรนบัเป็นตลำดส ำคญั
เน่ืองจำกมีลง้รบัซือ้ทเุรียนท่ีใหญ่ท่ีสดุของภำคใต ้นอกจำกนีย้งักระจำยผลผลิตผำ่นวิสำหกิจชมุชน ศนูยค์ดัแยกผลไมช้มุชน 
สหกรณ ์กลุม่เกษตรกร Modern Trade ไปรษณีย ์ตลำดออนไลน ์ตลำดคำ้ผลไมภ้ำยในจงัหวดั กำรจ ำหนำ่ยตรงใหก้บั
ผูบ้รโิภค และกำรจดังำนประชำสมัพนัธ ์ตลอดจนกำรแปรรูป ดว้ยวิธีแชแ่ข็ง อบแหง้ กวน และทอด 

 
กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคญัของทเุรียนทัง้ทำงดำ้นเศรษฐกิจและกำรขยำยพืน้ท่ีปลกู จงึไดร้ว่มกบั

เครือข่ำยแปลงใหญ่ผูป้ลกูทเุรียน จดัตัง้เป็นสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนแหง่ประเทศไทย ในปี 2562 โดยมีวตัถปุระสงค ์เพ่ือ
สรำ้งควำมเขม้แข็งใหแ้ก่เกษตรกรผูป้ลกูทเุรียน และใหส้มำพนัธส์ำมำรถบริหำรจดักำรผลิตทเุรียนตลอดห่วงโซ ่เพ่ือให้
ผลผลิตมีควำมสมดลุกบัควำมตอ้งกำรของตลำด สมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนระดบัภำคมีทัง้หมด 6 ภำค ตำมเขตของกรม
สง่เสรมิกำรเกษตร ส ำหรบัภำคใตปั้จจบุนัมี ดร.ฉตัรกมล มุง่พยำบำล เป็นนำยกสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้มี
คณะกรรมกำรรวม 20 คน มีสมำชิก 3,400 รำย 1 ปีท่ีผ่ำนมำ สมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใตไ้ดจ้ดัท ำระเบียบสมำพนัธ์และ
อยูร่ะหว่ำงเตรียมกำรจดัตัง้เป็นสมำคมชำวสวนทเุรียน รวมทัง้ไดร้ว่มกบัส ำนกังำนสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดั
สงขลำ ถ่ำยทอดควำมรูก้ำรผลิตทเุรียนคณุภำพแก่สมำชิก และพฒันำเกษตรกรตน้แบบในเรื่องกำรลดตน้ทนุกำรผลิต กำร
เช่ือมโยงตลำดกบัลกูคำ้ และในอนำคตมีแผนขยำยผลกำรลดตน้ทนุใหค้รอบคลมุสมำชิกจะท ำใหเ้กษตรกรสมำชิกสมำพนัธ์
มีควำมเสมอภำคในกำรรบัประโยชนอ์ยำ่งเทำ่เทียมกนั 

นำยสพุิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ ใหข้อ้มลูเพิ่มเตมิวำ่ 1 ปีกบักำร
จดัตัง้สมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้ในฐำนะหนว่ยงำนท่ีดแูลกำรเกษตรของภำคใตไ้ดร้ว่มขบัเคล่ือนกิจกรรมตำ่งๆ กบั
สมำพนัธฯ์ อยำ่งตอ่เน่ืองทำ่มกลำงสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของไวรสั โคโรนำ่สำยพนัธุใ์หม ่(COVID-19) ไดบ้ริหำร
จดักำรเพ่ือรองรบัผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ตัง้แตต่น้ฤดกูำลผลิต ขณะนีส้ถำนกำรณก์ำรสง่ออกทเุรียนไปตำ่งประเทศ 
โดยเฉพำะจีน ยงัมีควำมตอ้งกำรเป็นจ ำนวนมำกและไทยยงัสง่ออกเป็นอนัดบั 1 แตก่ำรเพิ่มขึน้ของพืน้ท่ีกำรปลกูทเุรียนทัง้
ในประเทศและเพ่ือนบำ้นเกิดกำรแขง่ขนัมำกขึน้ ดงันัน้กำรพฒันำคณุภำพจงึส ำคญัมำก เป็นตวัก ำหนดทิศทำงอนำคตของ
ทเุรียนไทย 

กำรสมัมนำเช่ือมโยงเครือขำ่ยชำวสวนทเุรียนภำคใตค้รัง้นี ้เป็นควำมรว่มมือระหว่ำงกรมสง่เสรมิกำรเกษตรโดยสำ
นกังำนสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัชมุพร และสมำพนัธช์ำวสวนทุเรียนภำคใต ้
เพ่ือใหส้มำชิกเครือขำ่ยชำวสวนทเุรียนภำคใต ้ไดมี้โอกำสเรียนรูส้ถำนกำรณก์ำรผลิตและกำรตลำดทเุรียนทัง้จำกภำครฐั



และเอกชน โดยไดร้บัควำมรว่มมืออย่ำงดีย่ิงจำก ศนูยว์ิจยัพืชสวนจนัทบรุี กรมวิชำกำรเกษตร วิทยำลยัเทคนิคหำดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลำ ในกำรจดันิทรรศกำรกำรผลิตทเุรียนคณุภำพ และจำกภำคเอกชนในกำรแสดงและจ ำหนำ่ยปัจจยักำรผลิตใน
แปลงทเุรียน 

 
ดำ้น ดร.ฉัตรกมล มุง่พยำบำล นำยกสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใตแ้ละนำยกสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนไทยคนแรก 

กลำ่วถึง ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผำ่นมำวำ่ สมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้ไดเ้ริ่มมีบทบำทในกำรด ำเนินงำนทัง้ในสว่น
ของกำรจดัตัง้องคก์รและกำรสนบัสนนุทำงวิชำกำรแก่เครือขำ่ยชำวสวนทเุรียนภำคใต ้ดงันี ้1. กำรประชมุคณะกรรมกำร
สมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใตเ้พ่ือระดมสมองในกำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของสมำพนัธ ์ทัง้กำรขยำยพืน้ท่ีให้
ครอบคลมุทัง้ภำคใต ้กำรก ำหนดรูปแบบโลโกข้องสมำพนัธแ์ละจดัท ำเสือ้สมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนไทย เพ่ือใชใ้นกำรส่ือสำร
ประชำสมัพนัธแ์ก่บคุคลทั่วไป 2. กำรยกรำ่งระเบียบสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนไทยเพ่ือใหค้รอบคลมุสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียน
ภำคใตแ้ละภมูิภำคอ่ืนๆ 3. กำรเตรียมกำรรบัสมคัรสมำชิกอยำ่งเป็นทำงกำรเพ่ือควำมมั่นคงและกำ้วหนำ้ของสมำพนัธ ์
รวมถึงกำรหมนุเวียนเย่ียมเยือนพบปะเพ่ือนสมำชิกในพืน้ท่ีจงัหวดัตำ่งๆ ของภำคใต ้และภมูิภำคอ่ืนๆ เพ่ือกระชบั
ควำมสมัพนัธแ์ละแลกเปล่ียนองคค์วำมรูแ้ละขอ้มลูสถำนกำรณก์ำรผลิตทเุรียน 4. กำรบรรยำยใหค้วำมรูแ้ก่สมำชิก
เครือข่ำยเกษตรกรชำวสวนทเุรียนภำคใตใ้นจงัหวดัตำ่งๆ โดยเฉพำะกำรวำงแผนกำรผลิตทเุรียนคณุภำพทัง้ในฤดแูละนอก
ฤด ูเทคนิคกำรใหน้  ำ้เพ่ือพฒันำยอดและผลใหถ้กูตอ้งตำมเวลำท่ีเหมำะสม กำรลดตน้ทนุกำรผลิตดว้ยกำรใชเ้คมีเกษตร
อยำ่งถกูตอ้ง เหมำะสม ตรงเวลำ และรำคำถกู ซึ่งจะชว่ยเพิ่มรำยไดจ้ำกสว่นตำ่งท่ีหำยไปของตน้ทนุท่ีเกินควำมจ ำเป็น 

 
5. กำรสง่เสรมินวตักรรมอยำ่งง่ำยในกำรปอ้งกนักำรเขำ้ท ำลำยของสตัวแ์ละแมลงศตัรูทเุรียน เชน่ กำรใชแ้ผ่น

ปอ้งกนักำรเขำ้ท ำลำยของกระรอก ซึ่งเกษตรกรสำมำรถตดัแผน่พลำสตกิขนำด 30 x 30 เซนตเิมตร แลว้เสียบครอบท่ีขัว้ผล
ทเุรียน จะชว่ยปอ้งกนัไมใ่หก้ระรอกเขำ้ถึงผลทเุรียนได ้หรือกำรวำงกบัดกับรเิวณทรงพุ่มเพ่ือลอ่ผีเสือ้หรือแมลงอ่ืนๆ ไมใ่หไ้ป
วำงไขท่ี่ผลทเุรียนได ้6. กำรสง่เสรมิและเป็นทีมท่ีปรกึษำใหส้มำชิกแปลงใหญ่ไดร้วมกลุม่วำงแผนกำรผลิตทเุรียนคณุภำพ
แบบครบวงจร โดยทดลองด ำเนินกำรในแปลงใหญ่ทเุรียนบำ้นสอ้ง อ ำเภอเวียงสระ จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี เพ่ือสนบัสนนุให้
เป็นแปลงใหญ่ตน้แบบเพ่ือกำรเรียนรูใ้นกำรผลิตทเุรียนคณุภำพแบบครบวงจร ซึ่งประสบผลส ำเรจ็ดว้ยดี สง่ผลใหเ้กษตรกร
สมำชิกแปลงใหญ่มีรำยไดส้งูขึน้ จำกตน้ทนุกำรผลิตท่ีต ่ำลง และผลผลิตมีคณุภำพท ำใหข้ำยไดใ้นรำคำท่ีสงูขึน้ 7. กำร
สง่เสรมิและประชำสมัพนัธท์เุรียนภำคใตใ้หเ้ป็นท่ีรูจ้กัแก่นกัทอ่งเท่ียวชำวไทยและชำวตำ่งชำตโิดยรว่มกบัส ำนกังำนสง่เสรมิ
และพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ จดังำน “มหกรรมทเุรียนคณุภำพภำคใต ้(Durian Premium in Southern of 
Thailand Festival)” ในระหวำ่งวนัท่ี 30 สิงหำคม – 2 กนัยำยน 2562  ณ ศนูยก์ำรคำ้จงัซีลอน จงัหวดัภเูก็ต และในครำว
เดียวกนั ไดมี้กำรลงนำมในขอ้ตกลงควำมรว่มมือ (MOU) ระหวำ่งสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนไทยและบริษัท เซ็นทรลัฟู้ด รีเทล 
จ ำกดั (ท็อปส ์ซูเปอรม์ำรเ์ก็ต) 

 
ส ำหรบัแผนกำรด ำเนินงำนในอนำคตของสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้รว่มกบัส ำนกังำนสง่เสรมิและพฒันำกำร

เกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ และส ำนกังำนเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดัภำคใต ้จะขยำยจ ำนวนสมำชิกใหค้รอบคลมุทัง้ 14 
จงัหวดัภำคใต ้และจะรว่มกนัสง่เสรมิสนบัสนนุเกษตรกรสมำชิกเครือขำ่ยสมำพนัธช์ำวสวนทเุรียนภำคใต ้ดงันี ้

 



ตน้น ำ้ 
 
1. สง่เสรมิแนวคิดกำรสรำ้งจรรยำบรรณวิชำชีพของสมำชิก 2. สง่เสรมิกำรวำงแผนกำรผลิตเพ่ือตอบโจทย์

กำรตลำด (แผนธุรกิจกำรเกษตร) 3. สง่เสรมิกำรเรียนรูปั้จจยัพืน้ฐำนกำรผลิต ไดแ้ก่ พฤตกิรรมของพืช/จดุวิกฤตทเุรียน 
เทคโนโลยี/ปัจจยักำรผลิตทัง้เคมีเกษตรและสำรชีวภณัฑ ์ กำรเรียนรูภ้มูิประเทศและภมูิอำกำศ กำรจดักำรแรงงำนภำคกำร
ผลิต 4. สง่เสรมิกำรเรียนรูก้ระบวนกำรผลิตทเุรียนคณุภำพ ทัง้ในฤดแูละนอกฤดกูำลผลิต อยำ่งยั่งยืน ตลอดจนระบบกำร
ผลิตภำยใตม้ำตรฐำน GAP ทเุรียน 5. สง่เสรมิกำรประสำนควำมรว่มมือกบัหนว่ยงำนรฐั เอกชน เกษตรกรในกำรพฒันำ
ทเุรียนคณุภำพ 6. สง่เสรมิกำรจดักำรทเุรียนคณุภำพโดยแลกเปล่ียน เรียนรู ้ท ำหลกัสตูรกำรจดักำรทเุรียนคณุภำพท่ียั่งยืน 
(โรงเรียนทเุรียน) 7. ประสำนงำนกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตสูเ่กษตรกร 

 
กลำงน ำ้ 
 
1. สง่เสรมิกำรจดัท ำฐำนขอ้มลูแปลงใหญ่ สมำชิกสมำพนัธเ์ชิงประจกัษ ์2. สง่เสรมิกำรสรำ้งควำมเขม้แข็งกลุม่

เครือข่ำยสมำชิกสมำพนัธ ์3. สง่เสรมิแนวคิดกำรบรหิำรจดักำรกลุม่/องคก์รชำวสวนทเุรียน โดยใชห้ลกัธรรมำภิบำล 4. 
สง่เสรมิแนวคดิกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรดำ้นกำรเงิน (มีวินยัทำงกำรเงิน) 5. สง่เสริมกำรบรหิำรจัดกำรตน้ทนุกำรผลิต 
ไดแ้ก่ กำรบริหำรจดักำรปัจจยักำรผลิตในแปลงปลกู กำรรวมกลุม่จดัหำปัจจยักำรผลิตเพ่ือลดตน้ทนุกำรผลิต กำรจดักำรปุ๋ ย
ผสมตำมควำมตอ้งกำรของตน้ทเุรียนเพ่ือใชใ้หเ้หมำะสมกบัชว่งกำรพฒันำและเจรญิเติบโตของผลทเุรียน 6. สง่เสริมกำร
เขำ้ถึงเงินทนุและกำรบรหิำรเงินทนุในฤดกูำลผลิต ทัง้ในรูปแบบบคุคลและรูปแบบกลุ่ม 

 
ปลำยน ำ้ 
 
1. สง่เสรมิกำรจ ำหนำ่ยในรูปแบบออนไลน ์หรือกำรสง่ผลผลิตใหก้บัผูบ้ริโภคโดยตรง 2. สง่เสรมิกำรจ ำหนำ่ยสินคำ้

แปรรูปจำกทเุรียนไปยงัพืน้ท่ีตำ่งๆ 3. สง่เสรมิกำรประชำสมัพนัธท์เุรียนอตัลกัษณจ์ำกจงัหวดัตำ่งๆ เพื่อเพิ่มมลูคำ่และขยำย
ตลำด 4. สง่เสรมิกำรน ำทเุรียนคณุภำพเขำ้จ ำหนำ่ยใน Modern trade 

 
โดยคำดหวงัผลสมัฤทธ์ิจำกแนวทำงกำรยกระดบัสมำชิกเครือข่ำยชำวสวนทเุรียนภำคใต ้เพ่ือกำรสง่เสรมิกำร

พฒันำคณุภำพทเุรียนดงันี ้1. เกษตรกรชำวสวนทเุรียนมีกำรรวมกลุม่ด  ำเนินกิจกรรมอยำ่งเป็นทำงกำร 2. มีกำรบรหิำร
จดักำรเพ่ือใหป้ระสบผลส ำเร็จ ไดแ้ก่มีกำรท ำแผนธุรกิจทเุรียน รว่มกนัจดัหำปัจจยักำรผลิต กำรเพิ่มชอ่งทำงกำรตลำด กำร
เพิ่มปรมิำณและคณุภำพของผลผลิต จดัหำตลำดซือ้ขำยท่ีแนน่อน 3. มีกำรน ำเทคโนโลยี นวตักรรม และภมูิปัญญำ มำปรบั
ใชใ้นแปลงปลกู มีกำรใชเ้ครื่องทุน่แรง (เครื่องจกัรเครื่องมือ) เพ่ือลดกำรใชแ้รงงำน 4. มีกำรบรหิำรจดักำรเงินทนุและ
ทรพัยำกรของกลุม่ เพื่อควำมเขม้แข็ง มั่นคง และยั่งยืนของกลุม่ 
 
  



 

 
 
ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที ่4 จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรพัฒนำ Smart Farmer 
ผู้ประกอบกำรต้นแบบ ระดับเขต เพือ่เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำเป็นผู้ประกอบกำรเกษตร ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
ส ำนกังำนสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น จดัอบรมหลกัสตูรพฒันำ Smart Farmer ผูป้ระกอบกำร
ตน้แบบ ระดบัเขต เพ่ือเตรียมควำมพรอ้มและพฒันำเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
            นำยสมจิตร ธีระบญุชยักลุ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น เป็นประธำน
ในพิธีเปิดกำรอบรมหลกัสตูรพฒันำ Smart Farmer ผูป้ระกอบกำรตน้แบบ ระดบัเขต “เป็นผูป้ระกอบกำรอยำ่งไรใหมี้ควำม 
Smart” จดัขึน้ระหวำ่งวนัท่ี 13-16 กรกฎำคม 2563 ณ โรงแรมประตนู ำ้ อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยกลุม่สง่เสรมิและ
พฒันำเกษตรกร น ำโดย น.ส.พนิตนำฎ วงศย์ิม้ รกัษำกำรในต ำแหนง่ผูอ้  ำนวยกำรกลุม่สง่เสรมิและพฒันำเกษตรกร มี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันำศกัยภำพของ Smart Farmer ใหส้ำมำรถจดัท ำแผนธุรกิจเกษตรได ้และเพื่อเตรียมควำมพรอ้มและ
พฒันำเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยมีผูเ้ขำ้รบักำรอบรม ประกอบดว้ย Smart Farmer ตน้แบบท่ี
สมคัรเขำ้อบรม จำก 20 จงัหวดั รวม 50 คน เจำ้หนำ้ท่ีผูร้บัผิดชอบงำน Smart Farmer ระดบัจงัหวดั ทัง้ 20 จงัหวดั วิทยำกร
จำกคณะเกษตรศำสตรม์หำวิทยำลยัขอนแก่น, คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหำวิทยำลยันครพนม และศนูยส์ง่เสริม
อตุสำหกรรมภำคท่ี 5 รวมทัง้สิน้จ  ำนวน 80 คน 
  



 
 
“กจ.ล ำพนู” และคณะฯ เย่ียมชมกิจกรรมสง่เสรมิกำรเกษตร ดีเดน่ในพืน้ท่ีอ ำเภอเมืองล ำพนู ชมผกัปลอดภยัต ำบล

อโุมงค ์–แปลงใหญ่ล ำไยล ำพนู 
 

 
 
เม่ือวนัพธุท่ี 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 11.00 น. นำงจ ำเนียร แสนรำชำ เกษตรจงัหวดัล ำพนู พรอ้มดว้ยหวัหนำ้

กลุม่/ฝ่ำย/เกษตรอ ำเภอและนกัวิชำกำรสง่เสรมิกำรเกษตร น ำคณะท ำงำนคดัเลือกส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัดีเดน่ประจ ำปี 
2563 เย่ียมชมกิจกรรมสง่เสรมิกำรเกษตรดีเดน่ในพืน้ท่ีอ ำเภอเมืองล ำพนู ณ กลุม่วิสำหกิจชมุชนแปลงใหญ่ผกัปลอดภยั
ต ำบลอโุมงค ์อ ำเภอเมืองล ำพนู กิจกรรม ขำยผกัสง่โลตสัเทสโก ้เย่ียมชมแปลงผกัแปลงใหญ่ และ แปลงกะเพรำป่ำ สง่
บรษิัท ซีพีแรมจ ำกดั กิโลกรมั(ใบ) ละ 150 บำท และ เย่ียมชมกิจกรรมกำรเช่ือมโยง แปลงใหญ่ล ำไยล ำพนู กบั ไปรษณีย์
ล  ำพนู ผำ่นสหกรณก์ำรเกษตรประตปู่ำ โดยมี นำงสำวกงัสดำล ชยัยศ เกษตรอ ำเภอเมืองรว่มใหข้อ้มลูดว้ย 
  



 

 
 
“ส ำเริง”ให้กำรสนับสนุนและร่วมประชุมคณะท ำงำนคัดเลือกส ำนักงำนเกษตรจังหวัดดเีด่น ประจ ำปี 2563 
 

นำยส ำเรงิ ไชยเสน รองผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัล ำพนู ใหเ้กียรตกิลำ่วตอ้นรบั และสนบัสนนุ กำรด ำเนินงำนกิจกรรม
สง่เสรมิกำรเกษตร ของ ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัล ำพนู กบัคณะท ำงำนคดัเลือกส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัดีเดน่ ประจ ำปี 
2563 น ำโดย นำงอญัชลี สวุจิตตำนนท ์ผูอ้  ำนวยกำรกองแผนงำน และคณะฯ โดยมี นำงจ ำเนียร แสนรำชำ เกษตรจงัหวดั
ล ำพนู น ำเสนอขอ้มลูกำรด ำเนินงำนตำมระบบสง่เสรมิกำรเกษตร พรอ้มแนะน ำ หน่วยงำนภำคีท่ีมำรว่มใหก้ำรตอ้นรบั 
คณะท ำงำนคดัเลือกส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัดีเดน่ และกลำ่วสนบัสนนุ กำรด ำเนินงำนบรูณำกำรรว่มกนัในพืน้ท่ีไดแ้ก่ นำย
ชยันรงค ์วงศใ์หญ่ หวัหนำ้ส ำนกังำนจงัหวดัล ำพนู นำงสำวชศูรี พลูศริ ิเกษตรและสหกรณจ์งัหวดัล ำพนู และ นำงสำวบษุรำ 
แกว้สม หวัหนำ้ฝ่ำยบรหิำรทั่วไป ส ำนกังำนสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตรท่ี 6 จงัหวดัเชียงใหม ่และมีผูแ้ทนศนูยข์ยำยพนัธุ์
พืชท่ี 8 จงัหวดัล ำพนู  ศนูยส์่งเสรมิและพฒันำอำชีพกำรเกษตรจงัหวดัล ำพนู เกษตรอ ำเภอทกุอ ำเภอ รว่มใหก้ำรตอ้นรบัและ
สนบัสนนุ กำรคดัเลือกส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัดีเดน่ ประจ ำปี 2563 อีกดว้ย 



 

 
ประเดน็  เกษตรท ำกิน ตอนตลำดเกษตรกรออนไลน ์
ชอ่งทำง  NBT 
แหลง่ขอ้มลู ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัปัตตำนี   
 
  


























