
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563  
  
สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

ไมผลภาคใต 1.สสก.5 สงขลาชี้แนวทางบรหิารจัดการ
ไมผลภาคใต ป 2563 

เว็บไซตไทยแหลมทอง 

2.สสก.5 สงขลาชี้แนวทางบรหิารจัดการ
ไมผลภาคใต ป 2563 ขอมูลการผลิตชัด
พรอมเชื่อมโยงการตลาดผลผลิตคุณภาพสู
ท่ัวทุกภูมิภาค 

หนังสือพิมพไทยแหลมทอง 

3.อยาพลาด! เชิญรวม ชม ชิม ชอป ไมผล 
อัตลักษณภาคใตตอนลาง ระหวางวันท่ี 
22-26 ก.ค.นี้ ท่ีศูนยการคาเฟซติวัลหาดใหญ 

ศูนยขาวหาดใหญ 

สวนภูมิภาค 
ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

สํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน 4.ผูวาฯ ลําพูนหนุนกิจกรรมสงเสริม
การเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัด
ลําพูน คัดเลือกสํานักงานเกษตรจังหวัด
ดีเดน ประจําป 2563 

หนังสือพิมพสื่อลําพูน 

แปลงใหญ 5.เกษตรลําพูนลงพ้ืนท่ีแปลงใหญผัก
ปลอดภัย 

หนังสือพิมพสื่อลําพูน 

สงเสริมการเกษตร 6.เกษตรนครพนมแนะทํานาปราณีต 
ผลผลิตคุม 800 กก./ไร ทําไดจริง!! 

Youtube 
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สสก.5 สงขลา ช้ีแนวทางบริหารจดัการผลไมภาคใต ป 2563 ขอมูลการ
ผลิตชัดพรอมเช่ือมโยงตลาดกระจายผลไมคณุภาพสูท่ัวภมูิภาค 
        สสก.5 สงขลา ช้ีแนวทางบริหารจดัการผลไม ป 2563 ขอมูลการ
ผลิตตองชัด เช่ือมโยงกับตลาดไดอยางเหมาะสม มุงเปาเกษตรกรขายได
ไมต่ํากวาทุนพรอมบวกกําไรเพ่ิมอยางนอย 30% ตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ คือ 1) การบรหิารจัดการเชิงคุณภาพ โดยจัดทําแผน
บริหารจดัการผลไมในพ้ืนท่ี ซึ่งมีคณะกรรมการเพ่ือแกไขปญหาเกษตรกร
อันเน่ืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เปนแกนหลกั ท้ัง
การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลไมท้ังในและ
นอกฤดู การสงเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และการสงเสริมและ
พัฒนาการผลิตตามมาตรฐานสินคาเกษตรดานไมผล และ 2) การบรหิาร
จัดการเชิงปรมิาณ ปรับสมดลุขอมูลของอุปสงคและอุปทาน โดยช้ีเปา
การผลิตใหชัดเจน จดัทําขอมูลประมาณการผลผลติ (Supply) และ

เช่ือมโยงและหาตลาดรองรับผลผลิตรวมกับกระทรวงพาณิชย โดยจดัทําขอมูลความตองการทางการตลาด (Demand) ตลอดจน คพจ.ปรับสมดุล
ขอมูลของอุปทานและอุปสงคและจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับปรมิาณผลผลติโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงท่ีผลผลติออกมาก ซึ่งมุงหวังใหเกษตรกร
สามารถขายผลผลิตไดในราคาท่ีเปนธรรม โดยจดัทําแผนบริหารจดัการเชิงรุก 
        นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เปดเผยวา ภาคใตเปนแหลงผลิตไมผลท่ีสําคญั
ของประเทศไทย ลําดับ 2 รองจากภาคตะวันออก สถานการณการผลิตผลไมภาคใต (ทุเรยีน มังคุด เงาะ ลองกอง) ในป 2563 พบวา มีพ้ืนท่ีปลูก
รวม 1,041,957 ไร แยกเปน ทุเรียน 571,373 ไร มงัคดุ 246,258 ไร เงาะ 74,668 ไร และลองกอง 149,658 ไร มีเน้ือท่ีใหผลผลิตแลว 
887,852 ไร จําแนกเปน ทุเรยีน 437,995 ไร มังคดุ 230,283ไร เงาะ 72,458 ไร ลองกอง 147,116 ไร ปรมิาณผลผลิตรวมท้ังสิ้น 
844,003 ตัน เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาคิดเปนรอยละ 5.42 (ป 2562 ผลผลติรวม 800,598 ตัน) จําแนกเปนทุเรียน 588,337 ตัน มังคุด 
153,208 ตัน เงาะ 50,280 ตัน ลองกอง 52,178 ตัน ซึ่งฤดูกาลเก็บเก่ียวอยูระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตลุาคม โดยผลผลติสวนใหญจะ
ออกสูตลาดมากในชวงเดือนสิงหาคม ยกเวนลองกองออกมากในชวงเดือนกันยายน ปน้ีผลผลิตทุเรียนเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเน้ือท่ีใหผลเพ่ิมข้ึนประมาณ 
50,000 ไร สําหรับ มังคุด เงาะ และลองกอง ผลผลติโดยรวมลดลง เน่ืองจากสภาพอากาศคอนขางแลงติดตอกัน พ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงผลติสําคญัของ
ผลไมภาคใต ไดแก จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาส ซึ่งขณะน้ีไดเขาสูฤดูกาลเก็บเก่ียวผลไมภาคใตแลวโดยไดมีการ
เก็บเก่ียวผลผลิตไปแลว 132,424 ตัน คิดเปนรอยละ 15.69 ของผลผลิตท้ังหมด (ท่ีมา : ขอมูล warroom ณ วันท่ี 3 ก.ค.2563) 
        นายสุพิท กลาวเพ่ิมเติมวา สํานักงานสงเสริมและพัฒนา การเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา รวมมือกับทุกภาคสวนในการผลักดัน การบริหาร
จัดการผลไม โดยใชมาตรการเชิงรกุ มีการประชุมวางแผนจัดทําขอมลู โดยการสาํรวจขอมลูการผลติไมผลตั้งแตระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
และรวบรวมเปนขอมลูระดับภาค ตั้งแตเริม่ตนฤดูกาล การคาดการณผลผลิตท่ีจะออกสูตลาด เพ่ือจดัทําแผนรองรับและรณรงคสงเสริมใหเกษตรกร
ปรับปรุงคณุภาพผลผลติ การขอรบัรองคุณภาพ มาตรฐาน GAP โดยผานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) รวมไปถึง
การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตร (ไมผล) และศูนย
คัดแยกผลไมชุมชนท่ีมีศักยภาพ อีกท้ังยังเปนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณุภาพผลผลติ โดยเช่ือมโยงกับการตลาดท้ังในและตางประเทศ 
หลังจากสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (Covid 19) เริ่มคลี่คลาย ตองเรงสงเสริมการตลาด เพ่ือกระจายผลไมคุณภาพไปยัง
ภูมิภาคตางๆ โดยสาํนักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา จะจัดงานสงเสรมิการบรโิภคผลไมภาคใตตอนลาง ระหวางวันท่ี 24-
26 ก.ค.2563 ณ ศูนยการคาเซน็ทรัล เฟสติวัล หาดใหญ จังหวัดสงขลา ตอเน่ืองดวยการจัดงานผลไมขามถ่ิน ระหวางวันท่ี 29 ก.ค.-3 ส.ค.
2563 ณ จังหวัดเชียงใหม และการประชาสัมพันธรถเรผลไม ระหวางวันท่ี 6-7 ส.ค.2563 ณ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือกระจายผลผลติผลไมคณุภาพดี 
ปลอดภัยจากสารพิษ มีรสชาติอรอย จากแหลงผลิตในจังหวัดตางๆ ของภาคใต ไปยังผูบริโภคท่ัวทุกภมูิภาคของประเทศไทย 
        อน่ึง ในชวงวันท่ี 15 ก.ค.2563 สํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา รวมกับ สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จัด
สัมมนาเช่ือมโยงเครือขายชาวสวนทุเรียนภาคใต ณ โรงแรม ลอฟท มาเนีย อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพ่ือใหเครือขายเกษตรกรผูผลิตทุเรียน
ในพ้ืนท่ีภาคใตไดมีสวนรวม ในการกําหนดแนวทางสงเสรมิการผลติทุเรียนคณุภาพภายใตการสนับสนุนของกรมสงเสริมการเกษตรและสมาพันธ
ชาวสวนทุเรียนภาคใต ในงานประกอบดวย การเสวนา เรื่อง อนาคตทุเรียนไทย จากคณะวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญดานระบบนําเขา-สงออก
สินคาพืช และปจจยัการผลติ กรมวิชาการเกษตร ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูประกอบการสงออกทุเรียน เกษตรกรผูผลิตทุเรียนครบวงจร และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การเสวนา เรื่อง แนวทางสงเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ 
จากสมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคใต การแสดงนิทรรศการทางวิชาการและผลงานของสมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคใต รวมท้ังแปลงใหญทุเรียนของ
จังหวัดชุมพร และการออกบูธนําเสนอผลติภณัฑท่ีเก่ียวของกับการจดัการสวนทุเรียนจากภาคเอกชนรวมถึงกิจกรรมกระชับความสัมพันธของ
เกษตรกรผูผลิตทุเรียนภาคใต โดยมีเกษตรกรเขารวมการสัมมนาจาก 14 จังหวัดภาคใต รวมจํานวน 400 คน. 

 





 
ศูนยขาวหาดใหญ - อยาพลาด! สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เชิญชมรวมชม ชมิ ชอป ไม
ผลอัตลักษณภาคใตตอนลาง ระหวางวันท่ี 24-26 ก.ค.น้ี ท่ีศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ 
นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสาํนักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กลาววา สํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดภาคใตตอนลาง ไดแก จ.พัทลุง สตูล สงขลา ปตตานี 
ยะลา และ จ.นราธิวาส จัดงานสงเสรมิการบริโภคไมผลอัตลักษณภาคใตตอนลาง ระหวางวันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2563 ณ 
ลานโปรโมชัน ช้ัน G ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยในงานมีการจําหนายผลไมสด และแปร
รูป เชน ทุเรียนทรายขาวปตตานี ทุเรียนสะเดด็นํ้ายะลา ทุเรียนพวงมณียะรัง ทุเรียนบูโด สละเมืองลุง สละอินโด จําปาดะ
ขวัญสตลู เงาะสายแรทองคํา ลูกหยีทรงเครื่อง เคกจําปาดะ จําปาดะทอด เคกละมุด ทุเรียนกวน ทุเรยีนทอด สละลอยแกว 
และพบกับกิจกรรมนาทีทองผลไมราคาถูก การประมลูทุเรยีนเริม่ตนท่ีราคา 1 บาท และการแขงขันกินผลไมฟร ี
นายสุพิท จิตรภักดี ใหขอมลูเพ่ิมเติมวา ภาคใตนับเปนแหลงผลติไมผลท่ีสาํคัญของประเทศไทยอีกแหงหน่ึงรองจากภาค
ตะวันออก มีการผลิตไมผลหลายชนิดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และเปนสินคาอัตลักษณสรางช่ือประจําจังหวัด เชน ราชา
แหงผลไม “ทุเรียน” มีหลากหลายสายพันธุใหเลือกบริโภคกันอยางมาก เชน ทุเรียนทรายขาว ทุเรียนพวงมณียะรัง จ.ปตตานี 
ทุเรียนสะเดด็นํ้า จ.ยะลา ทุเรียนสาลิกา จ.พังงา ทุเรียนบูโด จ.นราธิวาส สละ จ.พัทลุง จําปาดะขวัญสตูล ยังมผีลไมอ่ืนๆ ท่ี
มีอัตลักษณเฉพาะถ่ิน เชน สมโอทับทิมสยาม จ.นครศรีธรรมราช มังคุดในวง จ.ระนอง เปนตน 
กรมสงเสรมิการเกษตร ไดริเริม่โครงการสงเสรมิการสรางผลไมอัตลักษณประจําถิ่น มาต้ังแตป 2561 เน่ืองจากเล็งเห็น
วา ไมผลหลายชนิด เชน ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สมโอ สละ จําปาดะ ลวนแลวแตเปนผลไมประจําถิ่นของภาคใต 
หรือท่ีเรียกกันวา “ผลไมอัตลักษณ” ซ่ึงมีความโดดเดนในดานรสชาติ และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจตามบริบทของ
พ้ืนท่ี จึงไดสงเสริมการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพใหมีมาตรฐาน ควบคูไปกับการพัฒนาการแปรรูป 
สรางมลูคาเพ่ิม และตอยอดใหเปนพืชท่ีไดรับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) เพ่ือทําใหการผลิตไมผลของเกษตรกร
ท่ีเขารวมโครงการฯ เกิดการพัฒนาตอยอดสินคาไมผลไดอยางครบวงจร และขอเชิญชวนคนไทยรวมอุดหนุนผลไม
ไทย “ซ้ือสินคาเกษตรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยูรอด” พรอมท้ังสามารถเลือกซ้ือสินคาของเกษตรกรผาน
เว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com ได 
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการสงเสริม และพัฒนาการผลิต
สินคาเกษตรใหมีคณุภาพ และไดมาตรฐาน ทําใหเกษตรกรมีความเขมแข็ง และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อีกท้ังยังเปนหนวยงาน
หลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลติไมผลของภาคใต ซึ่งไดตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสําคัญ 
จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพการผลติดานการเกษตร (ไมผลอัตลักษณภาคใต) ภายใตมาตรการสงเสริมประสิทธิภาพ
การผลิต และยกระดับสูมาตรฐานสากล และมาตรการสงเสรมิการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันท่ีสอดคลองตอความตองการของตลาด 
จึงไดจัดใหมีการประชาสมัพันธ สงเสริมการบริโภคไมผลอัตลกัษณภาคใตตอนลาง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางการรับรู
ใหแกผูบริโภค ท้ังชาวไทย และชาวตางประเทศไดรับทราบเรื่องราว (Story) คุณคา คุณประโยชน และแหลงท่ีมาท่ี
ถูกตองของผลไม จนสงผลใหเกดิการเพ่ิมมูลคาจากการสรางอัตลักษณผลไมท่ีมีคุณภาพดี มีมาตรฐาน และสรางรายได
ใหแกชุมชนในพ้ืนท่ีตอไปในอนาคต รวมท้ังการเชื่อมโยงตลาดกับผูบริโภค และผูประกอบการ ในระหวางวันท่ี 24-26 
กรกฎาคม 2563 น้ี จึงขอเชิญ ชวน ชิม ชอป ผลไมคุณภาพ ราคาหนาสวน ณ ลานโปรโมชัน ชั้น G ศูนยการคา
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ 



 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2727579540795039&id=1669716439914693
&__xts__[0]=68.ARAUMckM8iuF8yKSlKFJLc62QMen9RmVv7YAU87O6UFMmDuZPGbWPxMylR9_50P
eEEJAbDTcKIdcVplH3ABVB2M_Qof93vQl92e6hHZKabEN30iu6Xi6hjAU2YMYXXUiG32PXkzT95FBkSE8
ez2cJIW5rw3b3IVVZucxWM0gsFKxAWPohR2RUX-
38d7HJwF60pJzaHHAVAJsqV3epoLxWyhIkWXBy8GSkzcy1At5qbAx7tcc0mX6B2ce9fKOAeEgu-
VkJSY7BjX4Ei-yPBB7ekHR8N5GItz6_2BiBS61HHFT0eDSQRn9Kbfpg0cNZDiU_IslRf-
MCYUlzv9LnhjTRj1DAZ90 



 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2727599637459696&id=1669716439914693
&__xts__[0]=68.ARAF66_pKkSVvieJ6YO0YKGRC7NgtnC8_2WsSl1zuwm9KdVFyA2Ank_9tfIQYnZlGNiA
PWjx1b4AVWcDwG2a3Pko8i-B-
CjICsfP4UTpt0wg5OB1WUtoR8HHWG13LD_3qRwz9TwSFQUOdPcBWwCYjLEqCA7jU8Cb1_6s1JW7fxp
SXr7FNGnq-QWDPeNOyiy4TQhmBYoFuX2mktjX68b8U8TWrcGP9QC6wNCPfmDS-
uFn_awNrAOvMudyNg3p74Sbyiu-
OHNsQnJZcgnh0pXtnPGmA8JaESYrnzQkA0tGuevkaXN6eLQpdBE04oUBj7z3td3RIK3kClKnzfvWanOxg
5ipP6v0 



 


