
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันท่ี 31 ก.ค. 2563 

  

ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

โครงการคลินิก

เกษตรเคล่ือนท่ี 

1.เกษตรฯ ชูโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี บริการเกษตรกร 

ถึงพ้ืนท่ีครบถ้วนในคราวเดียวกัน 

เว็บไซต์ khaosod.co.th 

2.เกษตรฯ ชูโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี บริการเกษตรกร 

ถึงพ้ืนท่ีครบถ้วนในคราวเดียวกัน 

เว็บไซต์ siamrath.co.th 

3.เกษตรฯ ชูโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี บริการเกษตรกร 

ถึงพ้ืนท่ีครบถ้วนในคราวเดียวกัน 

เว็บไซต์ today.line.me 

ส่งเสริม

การเกษตร 

4.กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งพัฒนาบุคลากรเพ่ือผลักดันงาน

ส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ีหลักสูตรพ่ีเล้ียง -หลักสูตรจัดทำ

แผนผ่านระบบออนไลน์ ยุค New Normal 

เว็บไซต์ 

komchadluek.net 

5.กสก. ยกระดับคุณภาพทุเรียนใต้ ผ่านเครือข่ายสมาพันธ์

ชาวสวนทุเรียน ครอบคลุม 14 จว. 

เว็บไซต์ siamrath.co.th 

6.กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับคุณภาพทุเรียนใต้ผ่าน

สมาพันธ์ชาวสวน ครอบคลุม 14 จังหวัด 

เว็บไซต์ mgronline.com 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

โครงการคลินิก

เกษตรเคล่ือนท่ี 

7.เกษตรจังหวัดนครพนม จัด”คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี”  

เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ให้บริการแก้ไขปัญหาการผลิตด้าน

การเกษตร ถึงพ้ืนท่ีพร้อมส่งเสริมพืชหลากหลายสู้วิกฤต 

โควิด -19 

เว็บไซต์ 

http://copherothailand 

magazine.com/ 

8.จังหวัดสระบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเพ่ือเฉลิม

พระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เว็บไซต์ vannewstime. 

blogspot.com 

ส่งเสริม

การเกษตร 

9.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชนตลาด

เกษตรกรมีสุขปากปู่ 

เว็บไซต์ newspetchai 

10.ผลไม้อัตลักษณ์ใต้บุกขายตรง"เชียงใหม่" เว็บไซต์ 

thansettakij.com 



ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่งเสริม

การเกษตร 

11.เชียงใหม่ ช่วยชาวสวนภาคใต้ยกผลไม้หลากหลายชนิด

ข้ึนเหนือ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 สงขลา เตรียม

นำผลไม้ช้ันดีจากใต้มาให้ชาวเชียงใหม่ได้ล้ิมลอง ภายในงาน 

“ มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ '63” ท้ัง ลองกอง สละ 

ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ จำปาดะ และอ่ืนๆ ระหว่างวันท่ี 

30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้ามีโชค

พลาซ่า 

เว็บไซต์ 

policemagazine24 

.blogspot.com 

12.(มีคลิป) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5  

จ.สงขลา เร่งกระจายผลไม้สู่ภูมิภาค ท่ี จ.เชียงใหม่ 

เว็บไซต์ 

chiangmainews.co.th 

13.เชียงใหม่ ช่วยชาวสวนภาคใต้ยกผลไม้หลากหลายชนิด

ข้ึนเหนือ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 สงขลา เตรียม

นำผลไม้ช้ันดีจากใต้มาให้ชาวเชียงใหม่ได้ล้ิมลอง ภายในงาน 

“ มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ’63” ท้ัง ลองกอง สละ 

ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ จำปาดะ และอ่ืนๆ ระหว่างวันท่ี 

30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้ามีโชค

พลาซ่า 

เว็บไซต์ tigernews.tv 

14.“มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ 63” เว็บไซต์ 

konlannanews.com 



 
เกษตรฯ ชูโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี บริการเกษตรกรถึงพ้ืนท่ีครบถ้วนในคราวเดียวกัน 

30 ก.ค. 2563 

 “คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี” เป็นโครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือคร้ังทรงมีพระ

อิสริยยศสมเด็จโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรง

พระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเคร่ืองหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิด

ให้บริการคร้ังแรก วันท่ี 22 กรกฎาคม 2545 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้

ดำเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การให้บริการคลินิกเกษตร

เคล่ือนท่ี เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหน่ึงท่ีสามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงาน

ในเชิงรุกท่ีทำให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมีปัญหาทางด้านการเกษตร ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่าง

รวดเร็ว ท่ัวถึงและครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีน

ป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพ่ิมเติมควบคู่กันไปด้วย ซ่ึงเป็น

การดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่าง นักวิชาการเกษตร ของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขา 

ท้ังด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางวิชาการด้านต่างๆ มาให้บริการ



ในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคล่ือนท่ีเข้าไปได้ถึงในระดับตำบล เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทาง

การเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน ซ่ึงผลการการดำเนินงานโครงการต้ังแต่ปี 2545 - 

2562 มีเกษตรกรมาเข้ารับบริการ จำนวน 3,652,948 ราย โดยเกษตรกร 1 รายสามารถเข้ารับบริการได้

มากกว่า 1 คลินิก 

สำหรับกิจกรรมด้านคลินิกเกษตรท่ีเปิดให้บริการ ได้แก่ การให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัย

โดยใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางห้องปฏิบัติการท่ีจำเป็น พร้อมจัดกิจกรรมเสริม อาทิเช่น การจัดฝึกอบรม

ระยะส้ัน และการจัดนิทรรศการท่ีตรงตามความต้องการของเกษตรกรหรือเป็นเทคโนโลยีท่ีเกษตรกรควรรู้ โดย

การให้บริการของแต่ละคลินิกมีดังน้ี คลินิกดิน โดยกรมพัฒนาท่ีดิน บริการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วิจัย

และให้บริการด้านวิเคราะห์ตรวจสอบดินและปุ๋ย คลินิกพืช โดยกรมวิชาการเกษตร บริการให้คำปรึกษา ตรวจ

วิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช สารพิษตกค้าง คลินิกปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ 

บริการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคปศุสัตว์ และการเส้ียงสัตว์ คลินิกประมง โดยกรมประมง 

บริการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์น้ำ การตรวจคุณภาพน้ำ คลินิกข้าว โดย

กรมการข้าว บริการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุข้าว รวมท้ังถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตข้าวท่ีเหมาะสมแก่เกษตรกร คลินิกชลประทาน โดยกรมชลประทาน บริการให้คำปรึกษา 

แนะนำการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ คลินิกสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ บริการให้คำปรึกษา 

แนะนำการจัดต้ังสหกรณ์ คลินิกบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บริการให้คำ แนะนำการจัดทำบัญชีฟาร์ม 

บัญชีครัวเรือน คลินิกกฎหมาย (สปก.) โดยสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม บริการให้คำปรึกษา

แนะนำ และประสานความรู้ด้านกฎหมายปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลินิกหม่อนไหม โดยกรมหม่อนไหม บริการให้คำปรึกษา แนะนำ 

และจัดนิทรรศการให้ความรู้เร่ืองหม่อนไหม ให้คำแนะนำวิธีการเล้ียงไหมแบบหัตถกรรม และคลินิกอ่ืนๆ เช่น 

คลินิกอารักขาพืช คลินิกพืชสวน คลินิกขยายพันธ์ุพืช คลินิกแมลงเศรษฐกิจ คลินิกเกษตรท่ีสูง คลินิกวิศวกรรม

เกษตร และคลินิกเยาวชนเกษตรอาเซียน 

นอกจากน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ เน่ือง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดย

กำหนดจัดงานพร้อมกันทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี 22-31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ซ่ึงกิจกรรมมีการจัด

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระ

มหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการให้บริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีโดย

หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในการ

แก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และสามารถสร้างความม่ันคงในอาชีพ

เกษตรกรให้มีความม่ันคงและย่ังยืนต่อไป 



 
เกษตรฯ ชูโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี บริการเกษตรกรถึงพ้ืนท่ีครบถ้วนในคราวเดียวกัน 

30 ก.ค. 2563 

 “คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี” เป็นโครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือคร้ังทรงมีพระ

อิสริยยศสมเด็จโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรง

พระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเคร่ืองหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิด

ให้บริการคร้ังแรก วันท่ี 22 กรกฎาคม 2545 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้

ดำเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การให้บริการคลินิกเกษตร

เคล่ือนท่ี เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหน่ึงท่ีสามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงาน

ในเชิงรุกท่ีทำให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมีปัญหาทางด้านการเกษตร ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่าง

รวดเร็ว ท่ัวถึงและครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีน

ป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพ่ิมเติมควบคู่กันไปด้วย ซ่ึงเป็น

การดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่าง นักวิชาการเกษตร ของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขา 

ท้ังด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางวิชาการด้านต่างๆ มาให้บริการ

ในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคล่ือนท่ีเข้าไปได้ถึงในระดับตำบล เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทาง



การเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน ซ่ึงผลการการดำเนินงานโครงการต้ังแต่ปี 2545 - 

2562 มีเกษตรกรมาเข้ารับบริการ จำนวน 3,652,948 ราย โดยเกษตรกร 1 รายสามารถเข้ารับบริการได้

มากกว่า 1 คลินิก 

 สำหรับกิจกรรมด้านคลินิกเกษตรท่ีเปิดให้บริการ ได้แก่ การให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัย

โดยใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางห้องปฏิบัติการท่ีจำเป็น พร้อมจัดกิจกรรมเสริม อาทิเช่น การจัดฝึกอบรม

ระยะส้ัน และการจัดนิทรรศการท่ีตรงตามความต้องการของเกษตรกรหรือเป็นเทคโนโลยีท่ีเกษตรกรควรรู้ โดย

การให้บริการของแต่ละคลินิกมีดังน้ี คลินิกดิน โดยกรมพัฒนาท่ีดิน บริการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วิจัย

และให้บริการด้านวิเคราะห์ตรวจสอบดินและปุ๋ย คลินิกพืช โดยกรมวิชาการเกษตร บริการให้คำปรึกษา ตรวจ

วิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช สารพิษตกค้าง คลินิกปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ 

บริการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคปศุสัตว์ และการเส้ียงสัตว์ คลินิกประมง โดยกรมประมง 

บริการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์น้ำ การตรวจคุณภาพน้ำ คลินิกข้าว โดย

กรมการข้าว บริการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุข้าว รวมท้ังถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตข้าวท่ีเหมาะสมแก่เกษตรกร คลินิกชลประทาน โดยกรมชลประทาน บริการให้คำปรึกษา 

แนะนำการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ คลินิกสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ บริการให้คำปรึกษา 

แนะนำการจัดต้ังสหกรณ์ คลินิกบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บริการให้คำ แนะนำการจัดทำบัญชีฟาร์ม 

บัญชีครัวเรือน คลินิกกฎหมาย (สปก.) โดยสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม บริการให้คำปรึกษา

แนะนำ และประสานความรู้ด้านกฎหมายปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลินิกหม่อนไหม โดยกรมหม่อนไหม บริการให้คำปรึกษา แนะนำ 

และจัดนิทรรศการให้ความรู้เร่ืองหม่อนไหม ให้คำแนะนำวิธีการเล้ียงไหมแบบหัตถกรรม และคลินิกอ่ืนๆ เช่น 

คลินิกอารักขาพืช คลินิกพืชสวน คลินิกขยายพันธ์ุพืช คลินิกแมลงเศรษฐกิจ คลินิกเกษตรท่ีสูง คลินิกวิศวกรรม

เกษตร และคลินิกเยาวชนเกษตรอาเซียน 

 นอกจากน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ เน่ือง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดย

กำหนดจัดงานพร้อมกันทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี 22-31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ซ่ึงกิจกรรมมีการจัด

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระ

มหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการให้บริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีโดย

หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในการ

แก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และสามารถสร้างความม่ันคงในอาชีพ

เกษตรกรให้มีความม่ันคงและย่ังยืนต่อไป 

 



 
เกษตรฯ ชูโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี บริการเกษตรกรถึงพ้ืนท่ีครบถ้วนในคราวเดียวกัน 

30 ก.ค. 2563 

 “คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี” เป็นโครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือคร้ังทรงมีพระ

อิสริยยศสมเด็จโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรง

พระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเคร่ืองหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิด

ให้บริการคร้ังแรก วันท่ี 22 กรกฎาคม 2545 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้

ดำเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การให้บริการคลินิกเกษตร

เคล่ือนท่ี เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหน่ึงท่ีสามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงาน

ในเชิงรุกท่ีทำให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมีปัญหาทางด้านการเกษตร ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่าง

รวดเร็ว ท่ัวถึงและครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีน

ป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพ่ิมเติมควบคู่กันไปด้วย ซ่ึงเป็น

การดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่าง นักวิชาการเกษตร ของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขา 

ท้ังด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางวิชาการด้านต่างๆ มาให้บริการ

ในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคล่ือนท่ีเข้าไปได้ถึงในระดับตำบล เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทาง



การเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน ซ่ึงผลการการดำเนินงานโครงการต้ังแต่ปี 2545 - 

2562 มีเกษตรกรมาเข้ารับบริการ จำนวน 3,652,948 ราย โดยเกษตรกร 1 รายสามารถเข้ารับบริการได้

มากกว่า 1 คลินิก 

 สำหรับกิจกรรมด้านคลินิกเกษตรท่ีเปิดให้บริการ ได้แก่ การให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัย

โดยใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางห้องปฏิบัติการท่ีจำเป็น พร้อมจัดกิจกรรมเสริม อาทิเช่น การจัดฝึกอบรม

ระยะส้ัน และการจัดนิทรรศการท่ีตรงตามความต้องการของเกษตรกรหรือเป็นเทคโนโลยีท่ีเกษตรกรควรรู้ โดย

การให้บริการของแต่ละคลินิกมีดังน้ี คลินิกดิน โดยกรมพัฒนาท่ีดิน บริการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วิจัย

และให้บริการด้านวิเคราะห์ตรวจสอบดินและปุ๋ย คลินิกพืช โดยกรมวิชาการเกษตร บริการให้คำปรึกษา ตรวจ

วิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช สารพิษตกค้าง คลินิกปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ 

บริการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคปศุสัตว์ และการเส้ียงสัตว์ คลินิกประมง โดยกรมประมง 

บริการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์น้ำ การตรวจคุณภาพน้ำ คลินิกข้าว โดย

กรมการข้าว บริการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุข้าว รวมท้ังถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตข้าวท่ีเหมาะสมแก่เกษตรกร คลินิกชลประทาน โดยกรมชลประทาน บริการให้คำปรึกษา 

แนะนำการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ คลินิกสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ บริการให้คำปรึกษา 

แนะนำการจัดต้ังสหกรณ์ คลินิกบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บริการให้คำ แนะนำการจัดทำบัญชีฟาร์ม 

บัญชีครัวเรือน คลินิกกฎหมาย (สปก.) โดยสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม บริการให้คำปรึกษา

แนะนำ และประสานความรู้ด้านกฎหมายปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลินิกหม่อนไหม โดยกรมหม่อนไหม บริการให้คำปรึกษา แนะนำ 

และจัดนิทรรศการให้ความรู้เร่ืองหม่อนไหม ให้คำแนะนำวิธีการเล้ียงไหมแบบหัตถกรรม และคลินิกอ่ืนๆ เช่น 

คลินิกอารักขาพืช คลินิกพืชสวน คลินิกขยายพันธ์ุพืช คลินิกแมลงเศรษฐกิจ คลินิกเกษตรท่ีสูง คลินิกวิศวกรรม

เกษตร และคลินิกเยาวชนเกษตรอาเซียน 

 นอกจากน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ เน่ือง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดย

กำหนดจัดงานพร้อมกันทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี 22-31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ซ่ึงกิจกรรมมีการจัด

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระ

มหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการให้บริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีโดย

หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในการ

แก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และสามารถสร้างความม่ันคงในอาชีพ

เกษตรกรให้มีความม่ันคงและย่ังยืนต่อไป 

 



 
กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งพัฒนาบุคลากรเพ่ือผลักดันงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ีหลักสูตรพ่ีเล้ียง -

หลักสูตรจัดทำแผนผ่านระบบออนไลน์ ยุค New Normal 

30 ก.ค. 2563 

 กรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวทางส่งเสริมการเกษตรโดยต่อยอดจากกลไกการทำงานของกรมส่งเสริม

การเกษตร เช่น Young Smart Farmerวิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ ในการวางเป้าหมายร่วมกัน รวมท้ังการจัด

กระบวนการเพ่ือให้มีการจัดการความรู้ และการจัดการความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ได้

แนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ เอกชน ท้องถ่ิน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

 ในปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งเน้นการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจใน

การทำงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (Learning by Doing) โดยมี

หลักการสำคัญคือ พัฒนาการเกษตรโดยยึดพ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง (Area – based) กำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีดำเนินการท่ี

ชัดเจนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบูรณาการการทำงานในพ้ืนท่ี 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมฯจึงได้มีแนวทางการบูรณาการในการพัฒนา



บุคลากรท่ีไม่สามารถเรียกเจ้าหน้าท่ีเข้ามาอบรม สัมมนาในห้องเรียนได้ จึงได้มีแนวคิดในการอบรมสัมมนา

แบบ Online Learning โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซ่ึงมีท้ังการให้ความรู้ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติในพ้ืนท่ี (face-to-face) เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนงานในพ้ืนท่ีได้อย่าง

เหมาะสมและเกิดผลท่ีชัดเจนในยุค New Normal จำนวน 2 หลักสูตร เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 2,000 คน  ซ่ึง

มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ในทุกระดับ ดังน้ี 

 คร้ังท่ี 1  

- หลักสูตร “พ่ีเล้ียง Mentor ในงานส่งเสริมการเกษตร วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 

- หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 คร้ังท่ี 2  

- หลักสูตร “พ่ีเล้ียง Mentor ในงานส่งเสริมการเกษตร วันท่ี 17 สิงหาคม 2563  

- หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม วันท่ี 3 กันยายน 2563 คร้ังท่ี 3  

- ท้ัง 2 หลักสูตร มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติพร้อมกัน วันท่ี 23 กันยายน 2563 

 “โดยใช้กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นการจัดการข้อมูลคน พ้ืนท่ี สินค้า และนำมา

วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการกำหนดขอบเขตพ้ืนท่ี สินค้าหลัก เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และประเด็นท่ีจะส่งเสริม 

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วย การจัดเวทีชุมชนเพ่ือให้เกษตรกรได้รับทราบ และร่วมวิเคราะห์

สถานการณ์ของตนเอง ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท่ีเกษตรกรสามารถทำได้เอง หรือทำร่วมกับ

หน่วยงานต่าง ๆ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว 



 
กสก. ยกระดับคุณภาพทุเรียนใต้ ผ่านเครือข่ายสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน ครอบคลุม 14 จว. 

30 ก.ค. 2563 

 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ

สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ จัดสัมมนาเช่ือมโยงเครือข่ายชาวสวน

ทุเรียนภาคใต้ เพ่ือยกระดับคุณภาพทุเรียนภาคใต้ และให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมการกำหนดแนวทาง

ส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจาก 14 จังหวัด รวม 400 คน 

 นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา

เช่ือมโยงเครือข่ายชาวสวนทุเรียนภาคใต้ว่า สำหรับสถานการณ์การผลิตทุเรียนในภาคใต้ ซ่ึงเป็นแหล่งผลิต

สำคัญของประเทศไทย ลำดับท่ี 2 รองจากภาคตะวันออก มีพ้ืนท่ีปลูก 571,373 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 437,995 

ไร่ คาดการณ์ว่า ปี 2563 จะมีปริมาณทุเรียนจากภาคใต้ออกสู่ตลาดรวม 588,337 ตัน ขณะน้ีผลผลิตทยอย

ออกสู่ตลาดแล้วต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2563 โดยมีการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคภายในประเทศ และ

ต่างประเทศท่ีสำคัญคือ การส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเป็นตลาดส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดผ่าน

ผู้ประกอบการ (ล้ง) ซ่ึง จ.ชุมพร นับเป็นตลาดสำคัญ เน่ืองจากมีล้งรับซ้ือทุเรียนท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคใต้ และจีน



ยังมีความต้องการเป็นจำนวนมาก ดังน้ัน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ซ่ึงจะเป็นตัวกำหนดทิศทางอนาคต

ของทุเรียนไทย 

 ด้านนายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ เปิดเผยว่า สมาพันธ์ชาวสวน

ทุเรียนภาคใต้ มีคณะกรรมการรวม 20 คน ขณะน้ีมีสมาชิก 3,400 ราย 1 ปีท่ีผ่านมา สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน

ภาคใต้ได้จัดทำระเบียบสมาพันธ์ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดต้ังเป็นสมาคมชาวสวนทุเรียน สำหรับแผนการ

ดำเนินงานในอนาคตของสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ ท่ีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 

จังหวัดสงขลา และสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ โดยจะขยายจำนวนสมาชิกให้ครอบคลุมท้ัง 14 

จังหวัดภาคใต้ และจะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกเครือข่ายสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ 

ต้ังแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ต้นน้ำ คือส่งเสริมแนวคิดการสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพของสมาชิก การวางแผนการ

ผลิตเพ่ือตอบโจทย์การตลาด ส่งเสริมการเรียนรู้ปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต ตลอดจนระบบการผลิตภายใต้

มาตรฐาน GAP ทุเรียน กลางน้ำ ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลแปลงใหญ่ สมาชิกสมาพันธ์เชิงประจักษ์ การ

สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมาพันธ์ ส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กรชาวสวน

ทุเรียน ปลายน้ำ ส่งเสริมการจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ หรือการส่งผลผลิตให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง การ

จำหน่ายสินค้าแปรรูปจากทุเรียนไปยังพ้ืนท่ีต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและขยายตลาด 

 ท้ังน้ี คาดว่า จากแนวทางการยกระดับสมาชิกเครือข่ายชาวสวนทุเรียนภาคใต้ เพ่ือการส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพทุเรียนจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ คือ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนมีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมอย่างเป็น

ทางการ มีการบริหารจัดการเพ่ือให้ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ มีการทำแผนธุรกิจทุเรียน ร่วมกันจัดหาปัจจัยการ

ผลิต การเพ่ิมช่องทางการตลาด การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต จัดหาตลาดซ้ือขายท่ีแน่นอน มีการ

นำเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญามาปรับใช้ในแปลงปลูก การใช้เคร่ืองทุ่นแรง (เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ) 

เพ่ือลดการใช้แรงงาน รวมท้ังมีการบริหารจัดการเงินทุนและทรัพยากรของกลุ่ม เพ่ือความเข้มแข็ง ม่ันคง และ

ย่ังยืนของกลุ่มต่อไป 

  



 
กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับคุณภาพทุเรียนใต้ผ่านสมาพันธ์ชาวสวน ครอบคลุม 14 จังหวัด 

30 ก.ค. 2563 

 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ

สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ จัดสัมมนาเช่ือมโยงเครือข่ายชาวสวน

ทุเรียนภาคใต้ เพ่ือยกระดับคุณภาพทุเรียนภาคใต้ และให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมการกำหนดแนวทาง

ส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจาก 14 จังหวัด รวม 400 คน 

นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา

เช่ือมโยงเครือข่ายชาวสวนทุเรียนภาคใต้ว่า สำหรับสถานการณ์การผลิตทุเรียนในภาคใต้ ซ่ึงเป็นแหล่งผลิต

สำคัญของประเทศไทย ลำดับท่ี 2 รองจากภาคตะวันออก มีพ้ืนท่ีปลูก 571,373 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 437,995 

ไร่ คาดการณ์ว่าปี 2563 จะมีปริมาณทุเรียนจากภาคใต้ออกสู่ตลาดรวม 588,337 ตัน ขณะน้ีผลผลิตทยอย

ออกสู่ตลาดแล้วต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2563 โดยมีการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคภายในประเทศ และ

ต่างประเทศท่ีสำคัญคือ การส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเป็นตลาดส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดผ่าน



ผู้ประกอบการ (ล้ง) ซ่ึง จ.ชุมพรนับเป็นตลาดสำคัญ เน่ืองจากมีล้งรับซ้ือทุเรียนท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคใต้ และจีน

ยังมีความต้องการเป็นจำนวนมาก ดังน้ัน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ซ่ึงจะเป็นตัวกำหนดทิศทางอนาคต

ของทุเรียนไทย  

 ด้านนายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ เปิดเผยว่า สมาพันธ์ชาวสวน

ทุเรียนภาคใต้มีคณะกรรมการรวม 20 คน ขณะน้ีมีสมาชิก 3,400 ราย 1 ปีท่ีผ่านมาสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน

ภาคใต้ได้จัดทำระเบียบสมาพันธ์ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดต้ังเป็นสมาคมชาวสวนทุเรียน 

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตของสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ ท่ีร่วมกับสำนักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา และสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ โดยจะขยายจำนวน

สมาชิกให้ครอบคลุมท้ัง 14 จังหวัดภาคใต้ และจะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกเครือข่ายสมาพันธ์

ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ต้ังแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ต้นน้ำ คือส่งเสริมแนวคิดการสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพของ

สมาชิก การวางแผนการผลิตเพ่ือตอบโจทย์การตลาด ส่งเสริมการเรียนรู้ปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต 

 ตลอดจนระบบการผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP ทุเรียน กลางน้ำ ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลแปลง

ใหญ่ สมาชิกสมาพันธ์เชิงประจักษ์ การสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมาพันธ์ ส่งเสริมแนวคิดการ

บริหารจัดการกลุ่ม/องค์กรชาวสวนทุเรียน ปลายน้ำ ส่งเสริมการจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ หรือการส่งผล

ผลิตให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง การจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากทุเรียนไปยังพ้ืนท่ีต่างๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและขยาย

ตลาด 

ท้ังน้ี คาดว่าจากแนวทางการยกระดับสมาชิกเครือข่ายชาวสวนทุเรียนภาคใต้เพ่ือการส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพทุเรียนจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ คือ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนมีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมอย่างเป็น

ทางการ มีการบริหารจัดการเพ่ือให้ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ มีการทำแผนธุรกิจทุเรียน ร่วมกันจัดหาปัจจัยการ

ผลิต การเพ่ิมช่องทางการตลาด การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต จัดหาตลาดซ้ือขายท่ีแน่นอน มีการ

นำเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญามาปรับใช้ในแปลงปลูก การใช้เคร่ืองทุ่นแรง (เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ) 

เพ่ือลดการใช้แรงงาน รวมท้ังมีการบริหารจัดการเงินทุนและทรัพยากรของกลุ่ม เพ่ือความเข้มแข็ง ม่ันคง และ

ย่ังยืนของกลุ่มต่อไป 



 
เกษตรจังหวัดนครพนม จัด”คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี” เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ให้บริการแก้ไขปัญหาการผลิต

ด้านการเกษตร ถึงพ้ืนท่ีพร้อมส่งเสริมพืชหลากหลายสู้วิกฤตโควิด -19 

30 ก.ค. 2563 

 วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ท่ีหอประชุมท่ีว่าการอำเภอเรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม นายชาตรี จันทร์วี

ระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติฯ

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวง

รัชกาลท่ี 10 พร้อม นำเจ้าหน้าท่ี ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรต้นแบบ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตร เพ่ือถ่ายทอด

องค์กรความรู้ให้กับเกษตรกรแบบครบวงจรซ่ึงมีการให้บริการด้านการเกษตร โดยแบ่งเป็นสถานีเพ่ือให้บริการ

กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกข้าว คลินิกสัตว์ คลินิกพืช คลินิกชลประทาน คลินิกประมง คลินิก

ยาง คลินิกหม่อนไหม คลินิกสหกรณ์ เป็นต้น นอกจากน้ียังมีการนำผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกาตรกรรุ่น

ใหม่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาจำหน่าย ซ่ึงภายในงานพสกนิกรชาวจังหวัดนครพนม พร้อมใจสวมเส้ือสีเหลือง



เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีอย่างพร้อมเพรียงมากกว่า 200 ราย นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 10 วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีให้บริการเกษตรกรท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี 22-31 

กรกฎาคม 2563 เน่ืองในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การลงนาม

ถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี และการให้บริการของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรงตามปัญหาของเกษตรกรในพ้ืนท่ีและได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดและเร่งด่วน ซ่ึงการ

จัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 เพ่ือป้องกันและลด

ความเส่ียงจากการเข้าร่วมกิจกรรม นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า สำนักงานเกษตร

จังหวัดนครพนม ยังได้แนะนำและส่งเสริมขยายผลพ้ืนท่ีการปลูกพืชหลากหลายสู่เกษตรกร ให้เกษตรกรได้รับ

องค์ความรู้การปลูกพืชแบบผสมผสานลดการใช้สารเคมี เน้นการผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เอง และเช่ือมโยงด้านการ

ผลิตกับตลาดอย่างชัดเจน ปลูกใช้น้ำน้อย มุ่งเน้นการปลูกพืชสร้างแหล่งอาหาร เพ่ือสู้วิกฤติต่างๆ ท้ังโควิด-19 

ภัยแล้ง และภัยธรรมชาติ พร้อมท้ังมอบกล้าพันธ์ุ และเมล็ดพันธ์ุพืชผักสวนครัว ให้กับเกษตรกรท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม เพ่ือนำไปปลูกท่ีบ้านและพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือให้บริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้าน

การเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างท่ัวถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ฟ้ืนฟูเกษตรกรให้

สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 



 
จังหวัดสระบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

30 ก.ค. 2563 

  วันพฤหัสบดีท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ท่ีวัดโพธ์ิทอง หมู่ 7 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ 

จังหวัดสระบุรีโดยมีนางอังคณา  ชิตะติตติรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ

คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว 

 โดยได้ร่วมกัน กล่าวถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา นับ เป็นวันสำคัญย่ิง ท่ีจัก

ได้แสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติคุณใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ผู้ทรงเป็นม่ิงขวัญของปวงชนชาวไทย 

พระราชกรณียกิจนานัปการ ท่ีทรงพระราชวิริยอุตสาหะบำเพ็ญ ล้วนเป็นไปเพ่ือบรรเทาทุกข์ และนำมาซ่ึง

ความสงบร่มเย็นต่อ อาณาประชาราษฎร์และบ้านเมืองเสมอมา ทรงพระกรุณารับโครงการคลินิกเกษตร

เคล่ือนท่ี ไว้เป็นโครงการในพระราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณเป็นล้นพ้น 



 นายยศพล  ทัพพระจันทร์  เกษตรจังหวัดสระบุรี รายงานว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ร่วมกันจัดข้ึนเพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว 

อย่างท่ัวถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซ่ึงมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน

วิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมพัฒนาฟ้ืนฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทาง

การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกท่ีทำให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมาย

ท่ีมีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพ่ิมเติมควบคู่กันไปด้วย  ในงานมีการให้บริการคลินิกเกษตร

เคล่ือนท่ี จำนวน 16 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ และคลินิกอ่ืนๆ และการ

ออกร้านจำหน่ายสินค้าธงฟ้าของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ท่ีนำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายบรรเทาความ

เดือดร้อนแก่ประชาชนในช่วงภาวะวิกฤติโควิด-19 อีกด้วย 



 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากปู่ 

30 ก.ค. 2563 

 เพชรบูรณ์-เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากปู่ เช่ือม่ันว่าจะ

แก้ไขปัญหาได้ ให้เป็นศูนย์ท่ีมีชีวิตและเป็นท่ีศึกษาดูงานของพ่ีน้องเกษตรกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมมีการ

จัดทำพิธีขอขมาแม่โพสพ 

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากปู่  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัด

เพชรบูรณ์  โดยมีนายอนันต์ ต่ันฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พ่ีน้องเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีและเกษตรอำเภอท้ัง 11 อำเภอ ร่วมพิธี 

นายอนันต์ ต่ันฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช

ดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

แห่งน้ี เดิมพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีท่ีปล่อยท้ิงว่างไว้ และ มีพ่ีน้องเกษตรกรรอบสำนักงานเกษตรจังหวัด

ประมาณ 14 ราย ได้ต้ังกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากปู่ ร่วมกับชาวเกษตรเพชรบูรณ์ ก็ได้มา

น่ังพูดคุยกันว่าเราน่าจะเอาพ้ืนท่ีแห่งน้ี มาทำเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  



โดยนำเอาพืชพันธ์ุทุกชนิดของจังหวัดเพชรบูรณ์มาปลูกมาปรับปรุงแล้วก็ทดลองเอาพันธ์ุข้าวหอมนาคา ข้าว

หอมจินดา จากเชียงราย และ จากลำปาง ตลอดจนสายพันธ์ุข้าวซ่ึงเป็นพืชหลักของพวกเรา ท้ังข้าวไร่นาปีและ

นาปรัง มาทดลองปรับเปล่ียนเป็นนาโยนแล้วเราก็จะเก็บตัวเลขเรามีความเช่ือม่ันว่าจะแก้ไขปัญหาได้ ให้เป็น

ศูนย์ท่ีมีชีวิตและเป็นท่ีศึกษาดูงานของพ่ีน้องเกษตรกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาเรียนรู้ โดยการขับเคล่ือน

การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากปู่ บนพ้ืนท่ีดำเนินกิจกรรม ด้านการเกษตร 

จำนวน 3 ไร่ 2 งาน  

 ในโอกาสเดียวกันน้ี รองผู้ว่าฯและผู้ร่วมงานก็ได้ร่วมกันทำพิธีขอขมาแม่โพสพ จากมูลนิธิข้าวขวัญ 

โยนกล้าข้าว 12 สายพันธ์ุได้แก่ ป่ินแก้ว 56 ข้าวก่ำใหญ่ ข้าวมะลิแดงสุรินทร์ ข้าวมะลิแดงหนองคาย ข้าวช่อ

ราตรี ข้าวมะลิ 105 กข.97 ข้าว PSL2 ข้าว กข.41 ข้าวหอมชลสิทธ์ิ ข้าวหอมนาคา ข้าวหอมจินดา และปลูก

ต้นทองอุไร ต้นไม้เบญจพรณ และ ปล่อยปลาอีก 12,000 ตัว พร้อมกันน้ีได้มีบริษัทเอกชนก็ได้นำก่ิงพันธ์ุไม้

โกโก้ มามอบให้จำนวน 100 ต้น เพ่ือปลูกทดสอบเป็นพืชทางเลือกให้กับเกษตรกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ อีก

ด้วย  

ในการดำเนินการในคร้ังน้ีได้รับความร่วมมือให้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐและ

เอกชน จากทหารพันธ์ุดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง วิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากบู่ พ่ีน้องกระทรวง

เกษตรฯ จากศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบูรณ์  อบต.สะเดียง และประมงจังหวัดฯ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด

ก็สนับสนุนค่าดำเนินการส่วนหน่ึงเป็นค่าน้ำมัน ค่าอาหารกลางวัน และก็ช่วยในการวางแผน 

 



 
ผลไม้อัตลักษณ์ใต้บุกขายตรง"เชียงใหม่" 

30 ก.ค. 2563 

 สำนักงานเกษตร 14 จังหวัดภาคใต้ข้ึนเหนือ จัด"มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ 63" เร่งกระจาย

ผลไม้สู่ภูมิภาคท่ีเชียงใหม่ คาดยอดขายไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 

 ผลไม้อัตลักษณ์ใต้ บุกเชียงใหม่ ขณะท่ีจังหวัดภาคเหนือเร่งกระจายลำไยออกจากแหล่งผลิต ผ่าน

เครือข่ายสนง.พาณิชย์จังหวัด และสหกรณ์การเกษตรท่ัวประเทศ  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 

จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ ยกทัพข้ึนเหนือ 

จัดงาน "มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ 63" ทุเรียนกว่า 10 ตัน และผลไม้นานาชนิด ท้ังสดและแปรรูป มา

จำหน่าย ณ  ลานกิจกรรม"มีโชคพลาซ่า" อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

นายสุพิท  จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า 

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตไม้ผลเขตร้อนท่ีสำคัญของโลก โดยภาคใต้เป็นแหล่งผลิตใหญ่รองลงมาจากภาค

ตะวันออก สถานการณ์การผลิตผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ในปี 2563 พบว่ามีเน้ือท่ียืนต้น

รวมท้ัง 4 พืช จำนวน 1,038,208 ไร่ จำแนกเป็นทุเรียน 571,439 ไร่ มังคุด 246,258 ไร่ เงาะ74,668 ไร่ 



ลองกอง 145,843 ไร่  เน้ือท่ีให้ผลผลิต รวม 884,792 ไร่ จำแนกเป็นทุเรียน 437,993 ไร่ มังคุด 230,826 ไร่ 

เงาะ 72,458 ไร่ ลองกอง 143,515 ไร่ ประมาณการผลผลิตปี 2563 รวมท้ัง 4 ชนิดประมาณ 728,027 ตัน 

จำแนกเป็นทุเรียน 522,101 ตัน มังคุด 125,238 ตัน เงาะ 43,374 ตัน ลองกอง 37,314 ตัน โดยไม้ผลแต่ละ

ชนิดมีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ ดังน้ี ทุเรียน 1,192 กก./ไร่ มังคุด 542 กก./ไร่ เงาะ 599 กก./ไร่ และลองกอง 260 

กก./ไร่  

 ซ่ึงฤดูกาลเก็บเก่ียวอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม โดยผลผลิตส่วนใหญ่จะออกสู่ตลาดมาก

ในช่วงเดือนสิงหาคม ยกเว้นลองกองออกมากในช่วงเดือนกันยายน  ปีน้ีผลผลิตทุเรียนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเน้ือท่ี

ให้ผลเพ่ิมข้ึนประมาณ 53,000 ไร่ สำหรับ มังคุด เงาะ และลองกอง ผลผลิตโดยรวมลดลง เน่ืองจากสภาพ

อากาศค่อนข้างแล้งติดต่อกัน โดยพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งผลิตสำคัญของผลไม้ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์

ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาส ซ่ึงขณะน้ีได้เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเก่ียวผลไม้ภาคใต้แล้ว โดยมีการเก็บ

เก่ียวผลผลิตไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ยังคงมีลองกองซ่ึงกำลังเข้าสู่การเก็บเก่ียวผลผลิต 

 สำหรับแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรท่ี 5 

จังหวัดสงขลา ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลักดัน และวางแผนบริหารจัดการผลไม้ต้ังแต่เร่ิมต้นฤดูกาล

ผลิต โดยใช้มาตรการเชิงรุก มีการประชุมวางแผนจัดทำข้อมูล โดยการสำรวจข้อมูลการผลิต ต้ังแต่ระดับ

หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และรวบรวมเป็นข้อมูลระดับภาค การคาดการณ์ผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลาด เพ่ือ

จัดทำแผนรองรับ และรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การขอรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

GAP โดยผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รวมไปถึงการส่งเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 

(ไม้ผล) และศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนท่ีมีศักยภาพ  

อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต โดยเช่ือมโยงกับการตลาดท้ังใน

และต่างประเทศ การจัดทำข้อมูลการผลิตต้องชัด เช่ือมโยงกับตลาดได้อย่างเหมาะสม มุ่งเป้าเกษตรกรขายได้

ไม่ต่ำกว่าทุนพร้อมบวกกำไรเพ่ิมอย่างน้อย 30% ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกด้วย คือ  

1) การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ โดยจัดทำแผนบริหารจัดการผลไม้ในพ้ืนท่ี การจัดการ

คุณภาพ  ระยะก่อนการเก็บเก่ียว มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลไม้ท้ังในและ

นอกฤดู การจัดทำแปลงเรียนรู้ การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน GI และการ

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านไม้ผล เป็นต้น ส่วนในระยะเก็บเก่ียวส่งเสริมการ

บริโภคและประชาสัมพันธ์เช่ือมโยงการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย 

ช่วยเหลือการขนส่ง จัดทำโครงการกรณีฉุกเฉิน และอ่ืน ๆ ส่งเสริมการรวมกลุ่มต้ังจุดรวบรวมผลผลิตเพ่ือจัด

ช้ันคุณภาพตรวจสอบย้อนกลับได้ (ทุเรียน) ติดตามให้คำแนะนำเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามระบบ T&V 

และระยะหลังเก็บเก่ียว ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ/ศัตรูธรรมชาติ/สถานการณ์การผลิต เพ่ือเฝ้าระวัง



และปรับแผนการผลิตให้คำแนะนำการจัดการสวนทุเรียนหลังการเก็บเก่ียว การตัดแต่งก่ิง การใส่ปุ๋ยอินทรีย์/

เคมี เตรียมความพร้อมในฤดูกาลถัดไป ส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า (ทุเรียน มังคุด) สรุป ประเมินผลและ

จัดทำแนวทางพัฒนาคุณภาพการผลิตทุเรียนในปีต่อไปแผนบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกิน กรณีเกิด Surplus 

ในช่วง Peak 

2) การบริหารจัดการเชิงปริมาณ ซ่ึงมีคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเน่ืองมาจากผลิตผล

การเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เป็นแกนหลักปรับสมดุลข้อมูลของอุปสงค์และอุปทาน โดยช้ีเป้าการผลิตให้

ชัดเจน จัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิต (Supply) และเช่ือมโยงและหาตลาดรองรับผลผลิตร่วมกับกระทรวง

พาณิชย์ โดยจัดทำข้อมูลความต้องการทางการตลาด (Demand) ตลอดจน คพจ. ปรับสมดุลข้อมูลของ

อุปทานและอุปสงค์และจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับปริมาณผลผลิตโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงท่ีผลผลิตออก

มาก ซ่ึงมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาท่ีเป็นธรรม โดยจัดทำแผนบริหารจัดการเชิงรุก ท้ัง

การกระจายผลผลิตในประเทศ ต่างประเทศ และการแปรรูป 

ดังน้ัน หลังจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ (Covid-19) เร่ิมคล่ีคลาย 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา จึงเร่งส่งเสริมการตลาด เพ่ือกระจายผลไม้คุณภาพ

ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา จัดงานส่งเสริมการบริโภค

ผลไม้ภาคใต้ตอนล่างไปแล้ว เม่ือวันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ต่อเน่ืองด้วยการจัดงานมหกรรมผลไม้ภาคใต้  ระหว่างวันท่ี 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคมน้ี ณ 

ลานกิจกรรม มีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี และการประชาสัมพันธ์รถเร่ผลไม้ ระหว่างวันท่ี 6-7 

สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือกระจายผลผลิตผลไม้คุณภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษ มีรสชาติอร่อย 

จากแหล่งผลิตในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ ไปยังผู้บริโภคท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

การส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเร่ิมโครงการส่งเสริมการ

สร้างผลไม้อัตลักษณ์ประจำถ่ิน  มาต้ังแต่ปี 2561 เน่ืองจากเล็งเห็นว่าไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ 

ลองกอง ส้มโอ สละ จำปาดะ ซ่ึงมีความโดดเด่นในด้านรสชาติและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจตามบริบทของ

พ้ืนท่ี จึงได้ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการ

พัฒนาการ    แปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิม และต่อยอดให้เป็นพืชท่ีได้รับการรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) เพ่ือ

ทำให้การผลิตไม้ผลของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าไม้ผลได้อย่างครบวงจร 

ผลไม้ท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะถ่ินของภาคใต้ ได้แก่ ทุเรียนทรายขาว ทุเรียนพวงมณียะรัง ของจังหวัดปัตตานี 

ทุเรียนสะเด็ดน้ำ จังหวัดยะลา ทุเรียนสาลิกา มังคุด จังหวัดพังงา สละอินโด และลองกอง จังหวัดนราธิวาส 

สละ จังหวัดพัทลุง จำปาดะขวัญสตูล ส้มโอทับทิมสยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช มังคุดในวง จังหวัดระนอง 

มังคุดในสายหมอก อำเภอเบตงจังหวัดยะลา มะม่วงเบา จังหวัดสงขลา เป็นต้น 

 



จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมอุดหนุนผลไม้ไทย “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่

รอด” พร้อมท้ังสามารถเลือกซ้ือสินค้าของเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ได้ ท้ังน้ี 

จึงขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคท้ังชาว

ไทยและชาวต่างประเทศ ได้รับทราบคุณค่า คุณประโยชน์ และแหล่งท่ีมาท่ีถูกต้องของผลไม้ อัตลักษณ์ ด้วย 

สำหรับการจัดงานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ปี 2563  ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 30 

กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 ถือว่าปีน้ีเป็นปีท่ี 3  ท่ีทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัด

สงขลา ได้มาจัดงานท่ี มีโชคพลาซ่า แต่ 2 ปีท่ีผ่านมาเราได้มาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เขต 6 เชียงใหม่ ยอดขายช่วงท่ีผ่านมาในปี 2561 และปี 2562 ถือว่าได้รับการตอบรับจากพ่ีน้องชาวเชียงใหม่

เป็นอย่างดีมาก โดยเฉพาะทุเรียน ปีท่ีแล้วท้ังทุเรียนและมังคุดท่ีนำมาก็จำหน่ายหมด โดยเฉพาะมังคุดเราได้

จำหน่ายแบบเอาตระกล้าใส่มังคุดมาวางหน้าบูธ แล้วให้ลูกค้าไปหยิบถุงมาใส่มังคุดเอง แล้วนำไปช่ังกิโล แล้ว

จ่ายเงิน ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมาก รวมถึงผลไม้อ่ืน ๆ ด้วย 2 ปีท่ีผ่านมาเราจะได้บูธประมาณ 5-6 บูธ 

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมียอดขายเป็นหลักแสนบาท 

ในปีน้ีจะนำผลไม้ดังกล่าว โดยเพ่ิมท้ังชนิดและปริมาณมากข้ึน จำนวน 40 บูธ จำหน่ายผลไม้สดและ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ จำปาดะ และอีกมากมาย จากกลุ่ม

เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 14 จังหวัดภาคใต้ บูธทุเรียนคุณภาพหลากหลายสายพันธ์ุจากสมาพันธ์ชาวสวน

ทุเรียนภาคใต้ทุเรียนท่ีมา จำหน่าย ไม่น้อยกว่า 10 ตัน รวมท้ังมีการแข่งขันกินผลไม้  ช้อปสินค้านาที

ทอง  จากสวนตรงสู่ผู้บริโภค ม่ันใจได้เลยว่าราคาจะไม่แพงกว่าท้องตลาดแน่นอน  

ตลอดการจัดงานใน 4 วันน้ี จะจำหน่ายได้หมดคร้ังน้ีคาดว่ามียอดขายไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 



 
เชียงใหม่ ช่วยชาวสวนภาคใต้ยกผลไม้หลากหลายชนิดข้ึนเหนือ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 

สงขลา เตรียมนำผลไม้ช้ันดีจากใต้มาให้ชาวเชียงใหม่ได้ล้ิมลอง ภายในงาน “ มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์

ภาคใต้ '63” ท้ัง ลองกอง สละ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ จำปาดะ และอ่ืนๆ ระหว่างวันท่ี 30 กรกฎาคม 

– 3 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า 

30 ก.ค. 2563 

 เชียงใหม่ ช่วยชาวสวนภาคใต้ยกผลไม้หลากหลายชนิดข้ึนเหนือ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 

สงขลา เตรียมนำผลไม้ช้ันดีจากใต้มาให้ชาวเชียงใหม่ได้ล้ิมลอง ภายในงาน “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ 

'63” ท้ัง ลองกอง สละ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ จำปาดะ และอ่ืนๆ ระหว่างวันท่ี 30 กรกฎาคม – 3 

สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือส่ังซ้ือออนไลน์ได้ www.ตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com 

 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา พร้อม

ด้วยตัวแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ‘63” เพ่ือเป็น

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ภาคใต้ ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 ในช่วงท่ีผ่านมา 

โดยเร่งส่งเสริมการตลาดเพ่ือกระจายผลไม้คุณภาพไปยัง 



ภูมิภาคต่างๆ เป็นการเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรได้แนะนำผลไม้คุณภาพจากภาคใต้ไปสู่ผู้บริโภค

ท่ัวประเทศ โดยงานจะจัดข้ึนในระหว่างวันท่ี 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 อย่างไรก็ตาม มีการออกร้านจำหน่ายผลไม้คุณภาพดีจากเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ภาคใต้ มาจำหน่าย

ให้กับผู้บริโภคชาวเชียงใหม่และภาคเหนือโดยตรง ท้ังทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ส้มโอ สละ จำปาดะ ซ่ึงมี

ความโดดเด่นในด้านรสชาติและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว เฉพาะถ่ินของภาคใต้ ได้แก่ 

ทุเรียนทรายขาว ทุเรียนพวงมณียะรัง ของจังหวัดปัตตานี ทุเรียนสะเด็ดน้ำ จังหวัดยะลา ทุเรียนสาลิกา มังคุด 

จังหวัดพังงา สละอินโด และลองกอง จังหวัดนราธิวาส สะละ จังหวัดพัทลุง จำปาดะขวัญสตูล ส้มโอทับทิม

สยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช มังคุดในวง จังหวัดระนอง มังคุดในสายหมอก อำเภอเบตงจังหวัดยะลา มะม่วง

เบา จังหวัดสงขลา เป็นต้น ได้รับมาตรฐานส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ของกระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนคน 

ไทยร่วมอุดหนุนผลไม้ไทย “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” สามารถเลือกซ้ือสินค้า

ของเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ได้ 

 



 
(มีคลิป) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จ.สงขลา เร่งกระจายผลไม้สู่ภูมิภาค ท่ี จ.เชียงใหม่ 

30 ก.ค. 2563 

 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ 

ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ 63″ณ ลานกิจกรรม มีโชคพลาซ่า อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า 

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตไม้ผลเขตร้อนท่ีสำคัญของโลก โดยภาคใต้เป็นแหล่งผลิตใหญ่รองลงมาจากภาค

ตะวันออก สถานการณ์การผลิตผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ในปี 2563 พบว่ามีเน้ือท่ียืนต้น

รวมท้ัง 4 พืช จำนวน 1,038,208 ไร่ ประมาณการผลผลิตปี 2563 รวมท้ัง 4 ชนิดประมาณ 728,027 ตัน 

จำแนกเป็นทุเรียน 522,101 ตัน มังคุด 125,238 ตัน เงาะ 43,374 ตัน ลองกอง 37,314 ตัน โดยไม้ผลแต่ละ

ชนิดมีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ ดังน้ี ทุเรียน 1,192 กก./ไร่ มังคุด 542 กก./ไร่ เงาะ 599 กก./ไร่ และลองกอง 260 

กก./ไร่ ซ่ึงฤดูกาลเก็บเก่ียวอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 



 โดยผลผลิตส่วนใหญ่จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนสิงหาคม ยกเว้นลองกองออกมากในช่วงเดือน

กันยายน ปีน้ีผลผลิตทุเรียนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเน้ือท่ีให้ผลเพ่ิมข้ึนประมาณ 53,000 ไร่ สำหรับ มังคุด เงาะ และ

ลองกอง ผลผลิตโดยรวมลดลง เน่ืองจากสภาพอากาศค่อนข้างแล้งติดต่อกัน โดยพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งผลิตสำคัญ

ของผลไม้ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาส ซ่ึงขณะน้ีได้เข้าสู่

ฤดูกาลเก็บเก่ียวผลไม้ภาคใต้แล้ว โดยมีการเก็บเก่ียวผลผลิตไปแล้ว กว่า ร้อยละ 50 ยังคงมีลองกองซ่ึงกำลัง

เข้าสู่การเก็บเก่ียวผลผลิต 

 ดังน้ันหลังจากสถานการณ์การระบาด ของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ (Covid-19) เร่ิมคล่ีคลาย 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา จึงเร่งส่งเสริมการตลาด เพ่ือกระจายผลไม้คุณภาพ

ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา จัดงานส่งเสริมการบริโภค

ผลไม้ภาคใต้ตอนล่าง ไปแล้วเม่ือวันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ต่อเน่ืองด้วยการจัดงานมหกรรมผลไม้ภาคใต้ ระหว่างวันท่ี 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคมน้ี ณ 

ลานกิจกรรม มีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี และการประชาสัมพันธ์รถเร่ผลไม้ ระหว่างวันท่ี 6-7 

สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือกระจายผลผลิตผลไม้คุณภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษ มีรสชาติอร่อย 

จากแหล่งผลิตในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ ไปยังผู้บริโภคท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

 สำหรับการจัดงานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ปี 2563 ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 30 

กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 ถือว่าปีน้ีเป็นปีท่ี 3 ท่ีทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัด

สงขลา ได้มาจัดงานท่ี มีโชคพลาซ่า แต่ 2 ปีท่ีผ่านมาเราได้มาร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เขต 6 เชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลไม้ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ กว่า 40 บูธ จากสวน ตรงสู่

ผู้บริโภค ให้ความม่ันใจได้เลยว่าราคาจะไม่แพงกว่าท้องตลาดแน่นอน 

 



 
เชียงใหม่ ช่วยชาวสวนภาคใต้ยกผลไม้หลากหลายชนิดข้ึนเหนือ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 

สงขลา เตรียมนำผลไม้ช้ันดีจากใต้มาให้ชาวเชียงใหม่ได้ล้ิมลอง ภายในงาน “ มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์

ภาคใต้ ’63” ท้ัง ลองกอง สละ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ จำปาดะ และอ่ืนๆ ระหว่างวันท่ี 30 กรกฎาคม 

– 3 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า 

30 ก.ค. 3563 

 เชียงใหม่ ช่วยชาวสวนภาคใต้ยกผลไม้หลากหลายชนิดข้ึนเหนือ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 

สงขลา เตรียมนำผลไม้ช้ันดีจากใต้มาให้ชาวเชียงใหม่ได้ล้ิมลอง ภายในงาน “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ 

’63” ท้ัง ลองกอง สละ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ จำปาดะ และอ่ืนๆ ระหว่างวันท่ี 30 กรกฎาคม – 3 

สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือส่ังซ้ือออนไลน์ได้ www.ตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา พร้อม

ด้วยตัวแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ‘63” เพ่ือเป็น

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ภาคใต้ ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 ในช่วงท่ีผ่านมา 

โดยเร่งส่งเสริมการตลาดเพ่ือกระจายผลไม้คุณภาพไปยัง 

ภูมิภาคต่างๆ เป็นการเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรได้แนะนำผลไม้คุณภาพจากภาคใต้ไปสู่ผู้บริโภค



ท่ัวประเทศ โดยงานจะจัดข้ึนในระหว่างวันท่ี 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 อย่างไรก็ตาม มีการออกร้านจำหน่ายผลไม้คุณภาพดีจากเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ภาคใต้ มาจำหน่าย

ให้กับผู้บริโภคชาวเชียงใหม่และภาคเหนือโดยตรง ท้ังทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ส้มโอ สละ จำปาดะ ซ่ึงมี

ความโดดเด่นในด้านรสชาติและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว เฉพาะถ่ินของภาคใต้ ได้แก่ 

ทุเรียนทรายขาว ทุเรียนพวงมณียะรัง ของจังหวัดปัตตานี ทุเรียนสะเด็ดน้ำ จังหวัดยะลา ทุเรียนสาลิกา มังคุด 

จังหวัดพังงา สละอินโด และลองกอง จังหวัดนราธิวาส สะละ จังหวัดพัทลุง จำปาดะขวัญสตูล ส้มโอทับทิม

สยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช มังคุดในวง จังหวัดระนอง มังคุดในสายหมอก อำเภอเบตงจังหวัดยะลา มะม่วง

เบา จังหวัดสงขลา เป็นต้น ได้รับมาตรฐานส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ของกระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวน 

คนไทยร่วมอุดหนุนผลไม้ไทย “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” สามารถเลือกซ้ือ

สินค้าของเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ได้ 

 



 
“มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ 63” 

30 ก.ค. 2563 

 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ท่ีห้างสรรพสินค้ามีโชคพลาซ่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

มีการแถลงข่าวแก่ส่ือมวลชนงาน “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ 63” โดยนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลาและผู้เข้าร่วมการแถลงข่าวประกอบนายฉัตรกมล 

มุ่งพยาบาล นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย นายจำเดิม ทองคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี และนายกริชศักด์ิ เลิศวณิชย์ วัฒนา ผู้จัดการห้างสรรพสินค้ามีโชคพลาซ่า 

 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า 

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตไม้ผลเขตร้อนท่ีสำคัญของโลก โดยภาคใต้เป็นแหล่งผลิตใหญ่รองลงมาจากภาค

ตะวันออก สถานการณ์การผลิตผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ในปี 2563 พบว่ามีเน้ือท่ียืนต้น

รวมท้ัง 4 พืช จำนวน 1,038,208 ไร่ จำแนกเป็นทุเรียน 571,439 ไร่ มังคุด 246,258 ไร่ เงาะ74,668 ไร่ 

ลองกอง 145,843 ไร่ เน้ือท่ีให้ผล รวม 884,792 ไร่ จำแนกเป็นทุเรียน 437,993 ไร่ มังคุด 230,826 ไร่ เงาะ 

72,458 ไร่ ลองกอง 143,515 ไร่ ประมาณการผลผลิตปี 2563 รวมท้ัง 4 ชนิดประมาณ 728,027 ตัน จำแนก

เป็นทุเรียน 522,101 ตัน มังคุด 125,238 ตัน เงาะ 43,374 ตัน ลองกอง 37,314 ตัน โดยไม้ผลแต่ละชนิดมี

ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ ดังน้ี ทุเรียน 1,192 กก./ไร่ มังคุด 542 กก./ไร่ เงาะ 599 กก./ไร่ และลองกอง 260 กก./ไร่ 

ซ่ึงฤดูกาลเก็บเก่ียวอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยผลผลิตส่วนใหญ่จะออกสู่ตลาดมากในช่วง

เดือนสิงหาคม ยกเว้นลองกองออกมากในช่วงเดือนกันยายน ปีน้ีผลผลิตทุเรียนเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเน้ือท่ีให้ผล



เพ่ิมข้ึนประมาณ 53,000 ไร่ สำหรับ มังคุด เงาะ และลองกอง ผลผลิตโดยรวมลดลง เน่ืองจากสภาพอากาศ

ค่อนข้างแล้งติดต่อกัน โดยพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งผลิตสำคัญของผลไม้ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาส ซ่ึงขณะน้ีได้เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเก่ียวผลไม้ภาคใต้แล้วโดยมีการเก็บเก่ียว

ผลผลิตไปแล้ว กว่า ร้อยละ 50 ยังคงมีลองกองซ่ึงกำลังเข้าสู่การเก็บเก่ียวผลผลิต 

 สำหรับแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรท่ี 5 

จังหวัดสงขลา ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลักดัน และวางแผนบริหารจัดการผลไม้ ต้ังแต่เร่ิมต้นฤดูกาล

ผลิต โดยใช้มาตรการเชิงรุก มีการประชุมวางแผนจัดทำข้อมูล โดยการสำรวจข้อมูลการผลิต ต้ังแต่ระดับ

หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และรวบรวมเป็นข้อมูลระดับภาค การคาดการณ์ผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลาด เพ่ือ

จัดทำแผนรองรับ และรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การขอรับรองคุณภาพ มาตรฐาน 

GAP โดยผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รวมไปถึงการส่งเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 

(ไม้ผล) และศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนท่ีมีศักยภาพ อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคุณภาพ

ผลผลิต โดยเช่ือมโยงกับการตลาดท้ังในและต่างประเทศ การจัดทำข้อมูลการผลิตต้องชัด เช่ือมโยงกับตลาดได้

อย่างเหมาะสม มุ่งเป้าเกษตรกรขายได้ไม่ต่ำกว่าทุนพร้อมบวกกำไรเพ่ิมอย่างน้อย 30% ตามนโยบายกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ คือ 

 1) การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ โดยจัดทำแผนบริหารจัดการผลไม้ในพ้ืนท่ี การจัดการคุณภาพ 

ระยะก่อนการเก็บเก่ียว มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลไม้ท้ังในและนอกฤดู 

การจัดทำแปลงเรียนรู้ การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน GI และการส่งเสริม

และพัฒนาการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านไม้ผล เป็นต้น ส่วนในระยะเก็บเก่ียวส่งเสริมการบริโภคและ

ประชาสัมพันธ์เช่ือมโยงการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย ช่วยเหลือการ

ขนส่ง จัดทำโครงการกรณีฉุกเฉิน และอ่ืน ๆ ส่งเสริมการรวมกลุ่มต้ังจุดรวบรวมผลผลิตเพ่ือจัดช้ันคุณภาพ

ตรวจสอบย้อนกลับได้ (ทุเรียน) ติดตามให้คำแนะนำเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามระบบ T&V และระยะหลัง

เก็บเก่ียว ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ/ศัตรูธรรมชาติ/สถานการณ์การผลิต เพ่ือเฝ้าระวังและปรับแผนการ

ผลิตให้คำแนะนำการจัดการสวนทุเรียนหลังการเก็บเก่ียว การตัดแต่งก่ิง การใส่ปุ๋ยอินทรีย์/เคมี เตรียมความ

พร้อมในฤดูกาลถัดไป ส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า (ทุเรียน มังคุด) สรุป ประเมินผลและจัดทำแนวทาง

พัฒนาคุณภาพการผลิตทุเรียนในปีต่อไปแผนบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกิน กรณีเกิด Surplus ในช่วง Peak 

2) การบริหารจัดการเชิงปริมาณ ซ่ึงมีคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเน่ืองมาจากผลิตผล

การเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เป็นแกนหลักปรับสมดุลข้อมูลของอุปสงค์และอุปทาน โดยช้ีเป้าการผลิตให้

ชัดเจน จัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิต (Supply) และเช่ือมโยงและหาตลาดรองรับผลผลิตร่วมกับกระทรวง

พาณิชย์ โดยจัดทำข้อมูลความต้องการทางการตลาด (Demand) ตลอดจน คพจ. ปรับสมดุลข้อมูลของอุปทาน



และอุปสงค์และจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับปริมาณผลผลิตโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงท่ีผลผลิตออกมาก ซ่ึง

มุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาท่ีเป็นธรรม โดยจัดทำแผนบริหารจัดการเชิงรุก ท้ังการกระจาย

ผลผลิตในประเทศ ต่างประเทศ และการแปรรูป หลังจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 

(Covid-19) เร่ิมคล่ีคลาย เร่งส่งเสริมการตลาด เพ่ือกระจายผลไม้คุณภาพไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยสำนักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา จัดงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภาคใต้ตอนล่าง ไปแล้วเม่ือวันท่ี 24-26 

ก.ค. 63 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อเน่ืองด้วยการจัดงานมหกรรมผลไม้ภาคใต้ 

ระหว่างวันท่ี 29 กค.-3 สค. 63 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี และการประชาสัมพันธ์รถเร่ผลไม้ ระหว่างวันท่ี 6-7 

ส.ค. 63 ณ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือกระจายผลผลิตผลไม้คุณภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษ มีรสชาติอร่อย จากแหล่ง

ผลิตในจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ ไปยังผู้บริโภคท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเร่ิมโครงการส่งเสริมการสร้างผลไม้อัตลักษณ์ประจำถ่ิน มาต้ังแต่ปี 2561 

เน่ืองจากเล็งเห็นว่าไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ส้มโอ สละ จำปาดะ ซ่ึงมีความโดดเด่นใน

ด้านรสชาติและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจตามบริบทของพ้ืนท่ีจึงได้ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ

พัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาการ แปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิม และต่อยอดให้เป็นพืชท่ีได้รับการ

รับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) เพ่ือทำให้การผลิตไม้ผลของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เกิดการพัฒนาต่อยอด

สินค้าไม้ผลได้อย่างครบวงจร ผลไม้ ท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะถ่ินของภาคใต้ ได้แก่ ทุเรียนทรายขาว ทุเรียนพวงมณียะรัง 

ของจังหวัดปัตตานี ทุเรียนสะเด็ดน้ำ จังหวัดยะลา ทุเรียนสาลิกา มังคุด จังหวัดพังงา สละอินโด และลองกอง 

จังหวัดนราธิวาส สะละ จังหวัดพัทลุง จำปาดะขวัญสตูล ส้มโอทับทิมสยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช มังคุดในวง 

จังหวัดระนอง มังคุดในสายหมอก อำเภอเบตงจังหวัดยะลา มะม่วงเบา จังหวัดสงขลา เป็นต้น จึงขอเชิญชวนคน

ไทยร่วมอุดหนุนผลไม้ไทย “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” พร้อมท้ังสามารถเลือกซ้ือ

สินค้าของเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ได้ ท้ังน้ี จึงขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

การส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รับทราบ

คุณค่า คุณประโยชน์ และแหล่งท่ีมาท่ีถูกต้องของผลไม้ อัตลักษณ์ ด้วย 

ดร.ฉัตรกมล มุ่งพยาบาล นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้และนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยคน

แรก กล่าวถึง ผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาว่า สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ ได้เร่ิมมีบทบาทในการ

ดำเนินงานท้ังในส่วนของการจัดต้ังองค์กร และการสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายชาวสวนทุเรียนภาคใต้ ดังน้ี 

1.การประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ เพ่ือระดมสมองในการขับเคล่ือนการ

ดำเนินงานของสมาพันธ์ ท้ังการขยายพ้ืนท่ีให้ครอบคลุมท้ังภาคใต้ การกำหนดรูปแบบโลโก้ของสมาพันธ์และจัดทำ

เส้ือสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย เพ่ือใช้ในการส่ือสารประชาสัมพันธ์แก่บุคคลท่ัวไป 

2. การยกร่างระเบียบสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยเพ่ือให้ครอบคลุมสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้และ

ภูมิภาคอ่ืน ๆ การเตรียมการรับสมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการเพ่ือความม่ันคงและก้าวหน้าของสมาพันธ์ รวมถึง



การหมุนเวียนเย่ียมเยือนพบปะเพ่ือนสมาชิกในพ้ืนท่ีจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ และภูมิภาคอ่ืน ๆ เพ่ือกระชับ

ความสัมพันธ์และแลกเปล่ียนองค์ความรู้และข้อมูลสถานการณ์การผลิตทุเรียน การบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก

เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนทุเรียนภาคใต้ในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะการวางแผนการผลิตทุเรียนคุณภาพท้ังในฤดู

และนอกฤดู เทคนิคการให้น้ำเพ่ือพัฒนายอดและผลให้ถูกต้องตามเวลาท่ีเหมาะสม การลดต้นทุนการผลิตด้วยการ

ใช้เคมีเกษตรอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงเวลา และราคาถูก ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมรายได้จากส่วนต่างท่ีหายไปของต้นทุนท่ี

เกินความจำเป็น การส่งเสริมนวัตกรรมอย่างง่ายในการป้องกันการเข้าทำลายของสัตว์และแมลงศัตรูทุเรียน เช่น 

การใช้แผ่นป้องกันการเข้าทำลายของกระรอก ซ่ึงเกษตรกรสามารถตัดแผ่นพลาสติกขนาด 30 x 30 เซนติเมตร แล้ว

เสียบครอบท่ีข้ัวผลทุเรียน จะช่วยป้องกันไม่ให้กระรอกเข้าถึงผลทุเรียนได้ หรือการวางกับดักบริเวณทรงพุ่มเพ่ือล่อ

ผีเส้ือหรือแมลงอ่ืน ๆ ไม่ให้ไปวางไข่ท่ีผลทุเรียนได้ การส่งเสริมและเป็นทีมท่ีปรึกษาให้สมาชิกแปลงใหญ่ได้รวมกลุ่ม

วางแผนการผลิตทุเรียนคุณภาพแบบครบวงจร โดยทดลองดำเนินการในแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือสนับสนุนให้เป็นแปลงใหญ่ต้นแบบเพ่ือการเรียนรู้ในการผลิตทุเรียนคุณภาพแบบครบวงจร 

ซ่ึงประสบผลสำเร็จด้วยดี ส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีรายได้สูงข้ึน จากต้นทุนการผลิตท่ีต่ำลง และ

ผลผลิตมีคุณภาพ ทำให้ขายได้ในราคาท่ีสูงข้ึน การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ทุเรียนภาคใต้ให้เป็นท่ีรู้จักแก่

นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา จัด

งาน “มหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต้ (Durian Premium in Southern of Thailand Festival)” ในระหว่างวันท่ี 

30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต และในคราวเดียวกัน ได้มีการลงนามใน

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยและบริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จำกัด (ท็อปส์ 

ซูเปอร์มาร์เก็ต) และเช่ือมโยงชาวสวนทุเรียนภาคใต้ เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมลอฟ มาเนีย จังหวัด

ชุมพร 

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตของสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา และสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ จะขยายจำนวนสมาชิกให้

ครอบคลุมท้ัง 14 จังหวัดภาคใต้ และจะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกเครือข่ายสมาพันธ์ชาวสวน

ทุเรียนภาคใต้ ผู้จัดการห้างสรรพสินค้ามีโชคพลาซ่าได้กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ ของห้างสรรพสินค้าในการสนับสนุน

ช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกร บทบาทของห้างในการเช่ือมโยงการตลาด การนำผลผลิตมาจำหน่ายและประชาสัมพันธ์สู่

ผู้บริโภค และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน กลุ่มและองค์กรด้าน 

 


