
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที ่9 กันยายน 2564 

 
ประเดน็ ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

รบัรางวลั 1 กรมสง่เสรมิการเกษตร เผยผลส าเรจ็บรหิารองคก์รดว้ย 
"คณุธรรมและความโปรง่ใส" ประจ าปี 2564 คะแนนทะล ุ90 ได้
ระดบั A 

นสพ.มตชิน 

2 กรมสง่เสรมิการเกษตร เผยผลส าเรจ็บรหิารองคก์รดว้ย 
"คณุธรรมและความโปรง่ใส" ประจ าปี 2564 คะแนนทะล ุ90 ได้
ระดบั A 

นสพ.ขา่วสด 

3 กรมสง่เสรมิการเกษตรผา่นประเมินหนว่ยงานระดบั A ไดค้ะแนน
90.60 ผลส าเรจ็จากแผนบริหารจดัการองคก์รดว้ย'คณุธรรม-ความ
โปรง่ใส 

นสพ.แนวหนา้ 

ชา่งเกษตรทอ้งถ่ิน 4 กรมสง่เสรมิการเกษตรป้ันชา่งเกษตรทอ้งถ่ิน ปี 64 นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 
ทเุรียน 5 สสก.5 สงขลา พฒันาศกัยภาพเกษตรกรผูป้ลูกทเุรียนสู่

ผูป้ระกอบการดา้นการเกษตร 
แนวหนา้ออนไลน ์

6 พฒันาศกัยภาพเกษตรกรผูป้ลกูทเุรียน สูผู่ป้ระกอบการดา้น
การเกษตร  

สยามรฐัออนไลน ์

มงัคดุ 7 สสก.5 สงขลา เปิดแผนบรหิารจดัการมงัคดุภาคใตค้รบวงจร 
แกปั้ญหาใหเ้กษตรกร ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาผลไมไ้ทย 

แนวหนา้ออนไลน ์

8 สสก.5 สงขลา เปิดแผนบรหิารจดัการมงัคดุภาคใตค้รบวงจร 
แกปั้ญหาใหเ้กษตรกร ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาผลไมไ้ทย 

สยามรฐัออนไลน ์

เกษตรกรรุน่ใหม่ 9 เกษตรจงัหวดันครราชสีมา จดัแสดงผลงานและจ าหนา่ยสินคา้ของ
เกษตรกรรุน่ใหม่ ในงานเปิดบา้นเกษตรกรรุน่ใหมจ่งัหวดั 
นครราชสีมา (Open House)” ผา่นระบบออนไลน ์ชเูทคนิคท า
การตลาดออนไลน ์เพิ่มยอดขายภายใตภ้าวะโควิด-19 

ส านกัขา่ว  
กรมประชาสมัพนัธ ์

 



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15887
วันที่: พฤหัสบดี 9 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลสำเร็จบริหารองค์กรด้วย "คุณธรรมและความโปร่งใส" ประจำปี...

รหัสข่าว: C-210909020000(9 ก.ย. 64/02:26) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 29.82 Ad Value: 32,802 PRValue : 98,406 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11243
วันที่: พฤหัสบดี 9 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลสำเร็จบริหารองค์กรด้วย "คุณธรรมและความโปร่งใส" ประจำปี...

รหัสข่าว: C-210909012060(9 ก.ย. 64/03:34) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 30.10 Ad Value: 33,110 PRValue : 99,330 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14743
วันที่: พฤหัสบดี 9 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ขวา)

หัวข้อข่าว: กรมส่งเสริมการเกษตรผ่านประเมินหน่วยงานระดับAได้คะแนน90.60ผลสำเร็จจากแผนบริหาร...

รหัสข่าว: C-210909005083(9 ก.ย. 64/06:28) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 37.28 Ad Value: 33,552 PRValue : 100,656 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 3712
วันที่: พฤหัสบดี 9 - เสาร์ 11 กันยายน 2564
Section: First Section/บทความ

หน้า: 5(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: กรมส่งเสริมการเกษตรปั้นช่างเกษตรท้องถิ่น ปี 64

รหัสข่าว: C-210909022051(8 ก.ย. 64/06:08) หน้า: 1/1

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 51.94 Ad Value: 54,537 PRValue : 163,611 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

สสก.5 สงขลา พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร 

 
 ทเุรียนเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจท่ีส ำคญัของประเทศไทย ซึ่งสถำนกำรณต์ลำดทเุรียนในอำเซียนชว่ง 10 ปี ท่ีผำ่นมำ (2554-
2563) อินโดนีเซียครองแชมป์กำรผลิตทเุรียนมำกท่ีสดุของโลกตำมดว้ยไทย มำเลเชีย เวียดนำม และฟิลิปปินส ์คำดวำ่ในชว่ง 5 
ปีขำ้งหนำ้ (2564-2568) ปริมำณกำรสง่ออกทเุรียนไทยจะน ำหนำ้อินโดนีเซีย ตำมมำดว้ย มำเลเซีย และเวียดนำม แตพ่บว่ำ
ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลตอ่ทเุรียนไทยไดแ้ก่ 1) จีนอนญุำตใหน้ ำเขำ้ทเุรียนจำกประเทศอ่ืน 2) ไทยขำดระบบตรวจสอบยอ้นกลบั 3) 
ปัญหำทเุรียนอ่อน และเครื่องมือในกำรตรวจ 4) จีนมีควำมเขม้งวดในกำรตรวจสินคำ้มำกขึน้ 5) มีกำรสวมสิทธ์ิทเุรียนจำก
ประเทศเพ่ือนบำ้น และ 6) ตลำดทเุรียนในประเทศถกูควบคมุโดยกลุม่ลง้ ซึ่งปัจจยัดงักลำ่วจะสง่ผลกระทบตอ่เกษตรกรและ
สถำบนัเกษตรกรผูผ้ลิตและแปรรูปทเุรียนในอนำคต 
 นำยสพุิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำใหข้อ้มลูว่ำ ปี 2564 ภำคใต้
มีพืน้ท่ีปลกูทเุรียน 631,917 ไร ่ใหผ้ลผลิตแลว้ 465,613 ไร ่ผลผลิตรวม 576,969 ตนั ประมำณครึง่หนึ่งอยูท่ี่จงัหวดัชมุพร ซึ่งมี
พืน้ท่ีปลกูทเุรียน 246,580 ไร ่ผลผลิตมำกกวำ่ 3 แสนตนัตอ่ปี และยงัเป็นตลำดกลำงสินคำ้เกษตรประจ ำภำคใตด้ว้ย มีลง้ทเุรียน



มำกท่ีสดุ ผลผลิตทเุรียนจำกภำคใตจ้ะมำรวมกนัท่ีชมุพรส ำหรบัเป็นตลำดกลำง เพ่ือจดัสง่ตอ่ไปทัง้ในและตำ่งประเทศ ในชว่ง
เดือนมิถนุำยน-สิงหำคม ซึ่งเป็นฤดกูำลผลไมข้องภำคใต ้
 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ไดมี้นโยบำยกำรสง่เสรมิกำรเกษตรในรูปแบบระบบสง่เสริมเกษตรแบบใหญ่ เป็นกำรด ำเนินงำน
ท่ีเนน้กำรรวมกลุม่ของเกษตรกรรำยยอ่ยในพืน้ท่ี วำงแผนกำรผลิตใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของตลำด ตำมนโยบำย
กำรตลำดน ำกำรผลิต สรำ้งเสถียรภำพของรำคำสินคำ้เกษตร ไดอ้ยำ่งมั่นคงในอนำคตตำมแผนปฏิรูปกำรเกษตร สง่เสรมิใหมี้
กำรน ำนวตักรรม เทคโนโลยี เขำ้มำชว่ยลดตน้ทนุและเพิ่มผลผลิต เน่ืองจำกเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยงัประสบปัญหำ เรื่องตน้ทนุ
กำรผลิตสงู โดยเฉพำะชว่งฤดแูลง้ตอ้งเสียคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรสบูน ำ้เพ่ือรดตน้ทเุรียน แปลงใหญ่บำงกลุม่ไดเ้ขำ้รว่มโครงกำร
ยกระดบัเกษตรแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหมแ่ละเช่ือมโยงตลำด ซึ่งน ำเงินงบประมำณท่ีรฐับำลสนบัสนนุ 3 ลำ้นบำท ไปใชใ้น
กำรติดตัง้ระบบน ำ้ในแปลง โดยกำรใชแ้ผงโซลำ่เซลลแ์ทนกำรใชไ้ฟฟ้ำเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต ไมใ่หท้เุรียนขำดน ำ้ช่วงฤดู
แลง้สำมำรถลดตน้ทนุจำกคำ่ไฟฟ้ำ เพิ่มผลผลิตใหม้ำกขึน้ และพฒันำคณุภำพผลผลิตใหดี้ขึน้ เนน้กำรผลิตในรูปแบบเกษตร
สมยัใหม ่แมน่ย ำ มีกำรน ำเทคโนโลยี และนวตักรรมจำกทรพัยำกรธรรมชำตมิำประยกุตใ์ช ้ซึ่งไมมี่ผลกระทบกบัสิ่งแวดลอ้ม 
 นำยสพุิท จิตรภกัดี ใหข้อ้มลูเพิ่มเตมิวำ่ นอกจำกกำรพฒันำดำ้นกำรผลิตแลว้ กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ยงัไดจ้ดัท ำ
โครงกำร Quick Win ปี 2564 เพ่ือพฒันำควำมเขม้แข็งใหก้บัเกษตรกรและสถำบนัเกษตรกรผูผ้ลิตและแปรรูปทเุรียน เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบรหิำรจดักำรควบคมุคณุภำพทเุรียนเพ่ือกำรคำ้ สรำ้งมลูคำ่เพิ่มของทเุรียนผลสดและผลิตภณัฑแ์ปรรูปจำก
ทเุรียนใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของตลำดและสง่เสรมิกำรบรโิภคทเุรียนคณุภำพ และผลิตภณัฑแ์ปรรูปจำกทเุรียน ส ำนกังำน
สง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตรท่ี ๕ จงัหวดัสงขลำ ในฐำนะเป็นหนว่ยงำนท่ีมีภำรกิจหลกัในกำรสง่เสรมิและพฒันำกำรผลิตสินคำ้
เกษตรใหมี้คณุภำพและไดม้ำตรฐำน ท ำใหเ้กษตรกรมีควำมเขม้แข็งและมีคณุภำพชีวิตท่ีดีขึน้ 
 อีกทัง้ยงัเป็นหนว่ยงำนหลกัในกำรขบัเคล่ือนกำรบรหิำรจดักำรผลผลิตไมผ้ลของภำคใตใ้หมี้เสถียรภำพ จงึไดจ้ดัท ำ
กิจกรรมอบรมพฒันำศกัยภำพเกษตรกร SF และ YSF ใหเ้ป็นผูป้ระกอบกำรดำ้นกำรเกษตรเบือ้งตน้ เพ่ือพฒันำควำมเขม้แข็ง
ดำ้นธุรกิจเกษตรใหก้บัเกษตรกรและสถำบนัเกษตรกรผูผ้ลิตและแปรรูปทเุรียน อีกทัง้ยงัเช่ือมโยงเครือขำ่ยเกษตรกรผูป้ลกูทเุรียน
ในพืน้ท่ีภำคใต ้ระหว่ำงวนัท่ี 13 – 17 กนัยำยน 2564 ณ พืน้ท่ี 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัชมุพร สรุำษฎรธ์ำนี นครศรีธรรมรำช 
ระนอง ยะลำ สงขลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส โดยมีบคุคลเปำ้หมำยจงัหวดัละ 10 คน รวม 80 คน โดยผูเ้ขำ้อบรมจะไดร้บัควำมรู้
จำกบรรยำยและฝึกปฏิบตั ิโดย รศ.ดร. สธุญัญำ ทองรกัษ ์และคณะ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์และวิทยำกรพิเศษจำก
ภำคเอกชนท่ีประสบควำมส ำเรจ็ในกำรบรหิำรจดักำรองคก์ร กำรเป็นผูป้ระกอบกำรชัน้น ำ ในเรื่อง 
1. หลกักำรประกอบกำรธุรกิจเกษตรและกำรจดักำรธุรกิจเกษตร  
2. ท ำไมตอ้งยกระดบัควำมเป็นผูป้ระกอบกำรของเกษตรกร ปัญหำในกำรท ำธุรกิจเกษตร ควำมคำดหวงัจำกกำรอบรม 
3.กำรวิเครำะหก์ำรผลิตและตน้ทนุ 
4.กำรจดักำรองคก์ำรและกำรจดักำรทรพัยำกรมนษุย ์
5.นวตักรรมและดจิิทลัส ำหรบักำรจดักำรธุรกิจเกษตร กำรจดักำรควำมเส่ียงธุรกิจเกษตร 
6.แผนธุรกิจ business model canvas 
7.ฝึกปฏิบตัิแลกเปล่ียนประสบกำรณก์ำรประกอบธุรกิจเกษตรยคุใหม่ 
  



 
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน สู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร 

  
 

 นำยสพุิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ เปิดเผยวำ่ ปี 2564 ภำคใต้
มีพืน้ท่ีปลกูทเุรียน 631,917 ไร ่ใหผ้ลผลิตแลว้ 465,613 ไร ่ผลผลิตรวม 576,969 ตนั ประมำณครึง่หนึ่งอยูท่ี่จงัหวดัชมุพร ซึ่งมี
พืน้ท่ีปลกูทเุรียน 246,580 ไร ่ผลผลิตมำกกวำ่ 3 แสนตนัตอ่ปี และยงัเป็นตลำดกลำงสินคำ้เกษตรประจ ำภำคใตด้ว้ย มีลง้ทเุรียน
มำกท่ีสดุ ผลผลิตทเุรียนจำกภำคใตจ้ะมำรวมกนัท่ีชมุพรส ำหรบัเป็นตลำดกลำง เพ่ือจดัสง่ตอ่ไปทัง้ในและตำ่งประเทศ ในชว่ง
เดือนมิถนุำยน-สิงหำคม ซึ่งเป็นฤดกูำลผลไมข้องภำคใต ้
 นำยสพุิท กล่ำวตอ่ว่ำ กรมส่งเสรมิกำรเกษตร ไดมี้นโยบำยกำรสง่เสรมิกำรเกษตรในรูปแบบระบบสง่เสรมิเกษตรแปลง
ใหญ่ เป็นกำรด ำเนินงำนท่ีเนน้กำรรวมกลุม่ของเกษตรกรรำยย่อยในพืน้ท่ี วำงแผนกำรผลิตใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของ
ตลำด ตำมนโยบำยกำรตลำดน ำกำรผลิต สรำ้งเสถียรภำพของรำคำสินคำ้เกษตร ไดอ้ยำ่งมั่นคงในอนำคตตำมแผนปฏิรูป
กำรเกษตร สง่เสรมิใหมี้กำรน ำนวตักรรม เทคโนโลยี เขำ้มำชว่ยลดตน้ทนุและเพิ่มผลผลิต เน่ืองจำกเกษตรกรสว่นใหญ่ก็ยงั
ประสบปัญหำ เรื่องตน้ทนุกำรผลิตสงู โดยเฉพำะชว่งฤดแูลง้ตอ้งเสียคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรสบูน ำ้เพ่ือรดตน้ทเุรียน แปลงใหญ่บำงกลุม่
ไดเ้ขำ้รว่มโครงกำรยกระดบัเกษตรแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหมแ่ละเช่ือมโยงตลำด ซึ่งน ำเงินงบประมำณท่ีรฐับำลสนบัสนนุ 3 
ลำ้นบำท ไปใชใ้นกำรติดตัง้ระบบน ำ้ในแปลง โดยกำรใชแ้ผงโซลำ่เซลลแ์ทนกำรใชไ้ฟฟ้ำเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต ไมใ่ห้



ทเุรียนขำดน ำ้ชว่งฤดแูลง้สำมำรถลดตน้ทนุจำกคำ่ไฟฟ้ำ เพิ่มผลผลิตใหม้ำกขึน้ และพฒันำคณุภำพผลผลิตใหดี้ขึน้ เนน้กำร
ผลิตในรูปแบบเกษตรสมยัใหม ่แมน่ย ำ มีกำรน ำเทคโนโลยี และนวตักรรมจำกทรพัยำกรธรรมชำตมิำประยกุตใ์ช ้ซึ่งไมมี่
ผลกระทบกบัสิ่งแวดลอ้ม 
  “นอกจำกกำรพฒันำดำ้นกำรผลิตแลว้ กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ยงัไดจ้ดัท ำโครงกำร Quick Win ปี 2564 เพ่ือพฒันำ
ควำมเขม้แข็งใหก้บัเกษตรกรและสถำบนัเกษตรกรผูผ้ลิตและแปรรูปทเุรียน เพิ่มประสิทธิภำพกำรบรหิำรจดักำรควบคมุคณุภำพ
ทเุรียนเพ่ือกำรคำ้ สรำ้งมลูคำ่เพิ่มของทเุรียนผลสดและผลิตภณัฑแ์ปรรูปจำกทเุรียนใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของตลำดและ
สง่เสรมิกำรบรโิภคทเุรียนคณุภำพ และผลิตภณัฑแ์ปรรูปจำกทเุรียน”นำยสพุิท กลำ่ว 
 ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนสง่เสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ กลำ่วอีกวำ่ ส ำนกังำนสง่เสรมิและพฒันำกำร
เกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ ในฐำนะเป็นหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจหลกัในกำรสง่เสรมิและพฒันำกำรผลิตสินคำ้เกษตรใหมี้คณุภำพ
และไดม้ำตรฐำน ท ำใหเ้กษตรกรมีควำมเขม้แข็งและมีคณุภำพชีวิตท่ีดีขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นหนว่ยงำนหลกัในกำรขบัเคล่ือนกำร
บรหิำรจดักำรผลผลิตไมผ้ลของภำคใตใ้หมี้เสถียรภำพ จงึไดจ้ดัท ำกิจกรรมอบรมพฒันำศกัยภำพเกษตรกร SF และ YSF ใหเ้ป็น
ผูป้ระกอบกำรดำ้นกำรเกษตรเบือ้งตน้ เพ่ือพฒันำควำมเขม้แข็งดำ้นธุรกิจเกษตรใหก้บัเกษตรกรและสถำบนัเกษตรกรผูผ้ลิตและ
แปรรูปทเุรียน อีกทัง้ยงัเช่ือมโยงเครือขำ่ยเกษตรกรผูป้ลกูทเุรียนในพืน้ท่ีภำคใต ้ระหวำ่งวนัท่ี 13 – 17 กนัยำยน 2564 ณ พืน้ท่ี 8 
จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัชมุพร สรุำษฎรธ์ำนี นครศรีธรรมรำช ระนอง ยะลำ สงขลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส โดยมีบคุคลเปำ้หมำย
จงัหวดัละ 10 คน รวม 80 คน 
 “โดยผูเ้ขำ้อบรมจะไดร้บัควำมรูจ้ำกบรรยำยและฝึกปฏิบตั ิโดย รศ.ดร. สธุญัญำ ทองรกัษ ์และคณะ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครนิทร ์และวิทยำกรพิเศษจำกภำคเอกชนท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรบรหิำรจัดกำรองคก์ร กำรเป็น
ผูป้ระกอบกำรชัน้น ำ ในเรื่อง 1. หลกักำรประกอบกำรธุรกิจเกษตรและกำรจดักำรธุรกิจเกษตร - ท ำไมตอ้งยกระดบัควำมเป็น
ผูป้ระกอบกำรของเกษตรกร - ปัญหำในกำรท ำธุรกิจเกษตร - ควำมคำดหวงัจำกกำรอบรม 2.กำรวิเครำะหต์ลำดและลกูคำ้ 3.
กำรวิเครำะหก์ำรผลิตและตน้ทนุ 4.กำรจดักำรองคก์ำรและกำรจดักำรทรพัยำกรมนษุย ์5.นวตักรรมและดจิิทลัส ำหรบักำรจดักำร
ธุรกิจเกษตร กำรจดักำรควำมเส่ียงธุรกิจเกษตร 6.แผนธุรกิจ business model canvas 7.ฝึกปฏิบตัิแลกเปล่ียนประสบกำรณ์
กำรประกอบธุรกิจเกษตรยคุใหม่” ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ กลำ่ว 
 
  



 
สสก.5 สงขลา เผยผลการบริหารจัดการมังคุดภาคใต้ ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาผลไม้ไทย 

 
 มงัคดุเป็นรำชินีผลไม ้รสชำติอรอ่ย วิถีชีวิตของเกษตรกรภำคใตผ้กูพนักบักำรท ำสวนมำยำวนำนจำกรุน่สูรุ่น่ ผลผลิต
มงัคดุสำมำรถจ ำหน่ำยใหก้บัผูบ้รโิภคทัง้ในและตำ่งประเทศ แตล่ะปีสำมำรถสรำ้งรำยไดเ้ขำ้ประเทศปีละหลำยลำ้นบำท จำก
กำรพฒันำคณุภำพผลผลิตมงัคดุของภำคใตอ้ย่ำงตอ่เน่ือง ตำมโครงกำรสง่เสรมิและพฒันำกำรผลิตไมผ้ลท่ีเป็นอตัลกัษณท่ี์
เหมำะสมกบัศกัยภำพพืน้ท่ีของภำคใต ้และโครงกำรสง่เสรมิกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ สง่ผลใหม้งัคดุในพืน้ท่ีภำคใต ้มีคณุภำพ
ดีและมีลกัษณะเฉพำะในแตล่ะจงัหวดั ปี 2564 ภำคใตมี้พืน้ท่ีปลกูมงัคดุ 242,522 ไร ่ใหผ้ลผลิตแลว้ 228,814 ไร ่ผลผลิตรวม 
155,538 ตนั พืน้ท่ีหลกัๆ ในกำรผลิตมงัคดุคณุภำพ ไดแ้ก่ จงัหวดัชมุพร ระนองและนครศรีธรรมรำช โดยรูปแบบกำรผลิตมีทัง้
กลุม่เกษตรกร วิสำหกิจชมุชน และแปลงใหญ่ ทัง้นีเ้กษตรกรเริ่มใชว้ิธีกำรประมลูรำคำในปี 2562 สำมำรถจ ำหน่ำยมงัคดุไดใ้น
รำคำท่ีสงูกวำ่ตลำดทั่วไป และมีผลตอบแทนท่ีดีกว่ำ 
 นำยสพุิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ เปิดเผยวำ่ มงัคุดภำคใตแ้ต่
ละพืน้ท่ีจะมีเอกลกัษณโ์ดดเดน่ดำ้นรสชำตแิละคณุภำพ เชน่ มงัคดุภเูขำลำนสกำ มงัคดุในสำยหมอกเบตง มงัคดุพงังำ มงัคดุ
ระนอง และมงัคดุชมุพร เป็นตน้ กรมสง่เสรมิกำรเกษตรไดส้นบัสนนุงบประมำณ ในกำรจดัเวทีสมัมนำเพ่ือพฒันำ กลุม่เกษตรกร 
แปลงใหญ่และวิสำหกิจชมุชน เพ่ือพฒันำคณุภำพและสรำ้งมำตรฐำนเพิ่มมลูคำ่ผลผลิตมงัคดุภำคใต ้ซึ่งโดยภำพรวมไมผ้ล



ประสบปัญหำสภำวะกำรแข่งขนัท่ีมีขอ้ก ำหนด และเง่ือนไขกำรกีดกนัทำงกำรคำ้ท่ีเขม้งวด ผูบ้รโิภคมีควำมตอ้งกำรสินคำ้ท่ีมี
มำตรฐำนท่ีสงูขึน้ อีกทัง้กำรจ ำหนำ่ยและกระจำยผลผลิตคอ่นขำ้งยำกล ำบำกมำกขึน้ ปีนีผ้ลผลิตมงัคดุมีปัญหำดำ้นกำรตลำด 
ประมำณ 2 สปัดำห ์ซึ่งเป็นปลำยฤดกูำล เน่ืองจำกตอ้งเผชิญกบัสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโควิด 19 ปัญหำกำรกระจกุตวั
ของสินคำ้อยูใ่นแหลง่ผลิต หำกไดก้ระจำยสินคำ้ ออกนอกพืน้ท่ีตำ่งอ ำเภอ ตำ่งจงัหวดั และตลำดใหญ่ๆ ก็สำมำรถแกปั้ญหำได้
รวดเรว็ ถำ้หำกมีกำรวำงแผนบรหิำรจดักำรบริหำรควำมเส่ียง โดยใชข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งเป็นตวัตัง้ และใชค้วำมรอบคอบระมดัระวงั 
ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วตอ้งก ำหนดแผนอยำ่งเป็นระบบ 
 โดยกำรระดมสรรพก ำลงัจำกทกุภำคส่วน ทัง้ภำคเกษตรกรเอง ภำครำชกำร ภำคธุรกิจเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง พอ่คำ้ 
ส่ือมวลชน เพ่ือช่วยกนัแกไ้ขปัญหำ อยำ่งบรูณำกำรใหช้ำวสวนมงัคดุสำมำรถกำ้วขำ้มปัญหำคณุภำพ กำรตลำด และรำคำ
มงัคดุอยำ่งยั่งยืน ดงันัน้ กรมสง่เสรมิกำรเกษตร จงึใหค้วำมส ำคญักบักำรจดัท ำแผนกลยทุธก์ำรบรหิำรจดักำรมงัคดุครบวงจร 
ภำยใตก้ำรน ำของทำ่นผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั เชน่ จงัหวดันครศรีธรรมรำช สำมำรถบรหิำรจดักำรผลผลิตไดเ้ป็นอยำ่งดี แมว้ำ่
ประสบปัญหำรำคำ เน่ืองจำกสถำนกำรณโ์ควิด 19 แตส่ำมำรถแกไ้ขปัญหำใหค้ล่ีคลำยไดโ้ดยเร็ว เชน่ ใชก้ำรกระจำยผลผลิต
ออกนอกพืน้ท่ีโดยเรว็ท่ีสดุ ทัง้ตลำดออนไลน ์กำรเปิดประมลูแบบลำน แบบทำ้ยรถ ซึ่งใชก้ลไกของเครือขำ่ยกลุม่แปลงใหญ่ เป็น
ศนูยก์ลำง ประชำสมัพนัธใ์หพ้อ่คำ้เขำ้มำประมลู มีกำรก ำหนดคณุภำพท่ีชดัเจน ซึ่งสำมำรถแกปั้ญหำใหเ้กษตรกรได้ 
 ส ำหรบัแผนกำรบรหิำรจดักำรมงัคดุครบวงจรท่ีใชใ้นฤดกูำลนีแ้ละด ำเนินกำรตอ่เน่ือง มีดงันี ้1) พัฒนำตวัเกษตรกร และ
กลุม่/เครือขำ่ยท่ีเขม้แขง้ (Smart Farmer and Smart Group) 2) กำรพฒันำกลุม่/ เครือขำ่ย 3) กำรพฒันำกระบวนกำรผลิต 
อยำ่งมีประสิทธิภำพ (มงัคดุคณุภำพ /มงัคดุนอกฤด)ู เชน่ สง่เสรมิและพฒันำกำรผลิตมงัคดุคณุภำพ ดว้ยเทคโนโลยี นวตักรรม 
ภมูิปัญญำมุง่สูส่ินคำ้เกษตรปลอดภยั (GAP) และเกษตรอินทรีย ์กำรคดัแยกคณุภำพผลผลิตตำมควำมตอ้งกำรของตลำด 
รองรบั 
 ตลำดทัง้ตลำดภำยและตลำดสง่ออก ดว้ยกำรฝึกอบรม และพฒันำเกษตรกร นกัคดัคณุภำพแบบมืออำชีพ สรำ้ง
แรงงำนประเภทฝีมือเพิ่มขึน้ 4) กำรพฒันำศนูยร์บัซือ้ โรงคดับรรจ ุ5) กำรจัดระเบียบตลำดมงัคดุ 6) กำรสรำ้งนกักำรตลำด
ชมุชน 7) กำรสรำ้งมลูคำ่เพิ่ม แปรรูป และกำรพฒันำสว่นเหลือ 8)  กำรพฒันำสวน ใหเ้ป็นแหลง่เรียนรูด้งูำนรองรบักำรท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 9) กำรพฒันำกำรผลิตสินคำ้เฉพำะท่ีเป็นอตัลกัษณ ์10) กำรประชำสมัพนัธแ์ละจดักิจกรรมสง่เสรมิกำรขำยอยำ่ง
ตอ่เน่ือง ซึ่งมีควำมสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรผลไม ้ปี 2564 – 2566 ในเชิงคณุภำพสอดคลอ้งตำมยทุธศำสตร์
พฒันำผลไมไ้ทย พ.ศ. 2558 – 2564 และในเชิงปรมิำณเนน้กำรจดัสมดลุอปุสงคแ์ละอปุทำน ครอบคลมุระยะก่อนเก็บเก่ียว 
ระยะเก็บเก่ียว และระยะหลงัเก็บเก่ียว ในทิศทำงเดียวกนั และพรอ้มด ำเนินกำรตอ่เน่ืองในปีตอ่ไปนำยสพุิท กลำ่วทิง้ทำ้ย 
  



 

สสก.5 สงขลา เปิดแผนบริหารจัดการมังคุดภาคใต้ครบวงจร  
แก้ปัญหาให้เกษตรกร ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาผลไม้ไทย 

 
 นำยสพุิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ เปิดเผยวำ่ มงัคดุภำคใตแ้ต่
ละพืน้ท่ีจะมีเอกลกัษณโ์ดดเดน่ดำ้นรสชำตแิละคณุภำพ เชน่ มงัคดุภเูขำลำนสกำ มงัคดุในสำยหมอกเบตง มงัคดุพงังำ มงัคดุ
ระนอง และมงัคดุชมุพร เป็นตน้ กรมสง่เสรมิกำรเกษตรไดส้นบัสนนุงบประมำณ ในกำรจดัเวทีสมัมนำเพ่ือพฒันำ กลุม่เกษตรกร 
แปลงใหญ่และวิสำหกิจชมุชน เพ่ือพฒันำคณุภำพและสรำ้งมำตรฐำนเพิ่มมลูคำ่ผลผลิตมงัคดุภำคใต ้ซึ่งโดยภำพรวมไมผ้ล
ประสบปัญหำสภำวะกำรแข่งขนัท่ีมีขอ้ก ำหนด และเง่ือนไขกำรกีดกนัทำงกำรคำ้ท่ีเขม้งวด ผูบ้รโิภคมีควำมตอ้งกำรสินคำ้ท่ีมี
มำตรฐำนท่ีสงูขึน้ อีกทัง้กำรจ ำหนำ่ยและกระจำยผลผลิตคอ่นขำ้งยำกล ำบำกมำกขึน้ 
 นำยสพุิท กล่ำวตอ่ว่ำ ปีนีผ้ลผลิตมงัคดุมีปัญหำดำ้นกำรตลำด ประมำณ 2 สปัดำห ์ซึ่งเป็นปลำยฤดกูำล เน่ืองจำกตอ้ง
เผชิญกบัสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโควิด 19 ปัญหำกำรกระจกุตวัของสินคำ้อยูใ่นแหลง่ผลิต หำกไดก้ระจำยสินคำ้ ออก
นอกพืน้ท่ีตำ่งอ ำเภอ ตำ่งจงัหวดั และตลำดใหญ่ๆ ก็สำมำรถแกปั้ญหำไดร้วดเรว็ ถำ้หำกมีกำรวำงแผนบริหำรจดักำรบรหิำร
ควำมเส่ียง โดยใชข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งเป็นตวัตัง้ และใชค้วำมรอบคอบระมดัระวงั ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วตอ้งก ำหนดแผนอยำ่ง
เป็นระบบ โดยกำรระดมสรรพก ำลงัจำกทกุภำคสว่น ทัง้ภำคเกษตรกรเอง ภำครำชกำร ภำคธุรกิจเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง พอ่คำ้ 



ส่ือมวลชน เพ่ือช่วยกนัแกไ้ขปัญหำ อยำ่งบรูณำกำรใหช้ำวสวนมงัคดุสำมำรถกำ้วขำ้มปัญหำคณุภำพ กำรตลำด และรำคำ
มงัคดุอยำ่งยั่งยืน 
 “ดงันัน้ กรมสง่เสรมิกำรเกษตร จงึใหค้วำมส ำคญักบักำรจดัท ำแผนกลยทุธก์ำรบริหำรจดักำรมงัคดุครบวงจร ภำยใต้
กำรน ำของทำ่นผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั เชน่ จงัหวดันครศรีธรรมรำช สำมำรถบรหิำรจดักำรผลผลิตไดเ้ป็นอย่ำงดี แมว้ำ่ประสบ
ปัญหำรำคำ เน่ืองจำกสถำนกำรณโ์ควิด 19 แตส่ำมำรถแกไ้ขปัญหำใหค้ล่ีคลำยไดโ้ดยเรว็ เชน่ ใชก้ำรกระจำยผลผลิตออกนอก
พืน้ท่ีโดยเรว็ท่ีสดุ ทัง้ตลำดออนไลน ์กำรเปิดประมูลแบบลำน แบบทำ้ยรถ ซึ่งใชก้ลไกของเครือขำ่ยกลุม่แปลงใหญ่ เป็น
ศนูยก์ลำง ประชำสมัพนัธใ์หพ้อ่คำ้เขำ้มำประมลู มีกำรก ำหนดคณุภำพท่ีชดัเจน ซึ่งสำมำรถแกปั้ญหำใหเ้กษตรกรได้” นำยสพุิท 
กลำ่ว 
 ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนสง่เสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ กลำ่วอีกวำ่ ส ำหรบัแผนกำรบรหิำรจดักำร
มงัคดุครบวงจรท่ีใชใ้นฤดกูำลนีแ้ละด ำเนินกำรตอ่เน่ือง มีดงันี ้1) พฒันำตวัเกษตรกร และกลุม่/เครือขำ่ยท่ีเขม้แขง้ (Smart 
Farmer and Smart Group) 2) กำรพฒันำกลุม่/ เครือขำ่ย 3) กำรพฒันำกระบวนกำรผลิต อยำ่งมีประสิทธิภำพ (มงัคดุคณุภำพ 
/มงัคดุนอกฤด)ู เช่น สง่เสรมิและพฒันำกำรผลิตมงัคดุคณุภำพ ดว้ยเทคโนโลยี นวตักรรม ภมูิปัญญำมุง่สูส่ินคำ้เกษตรปลอดภยั 
(GAP) และเกษตรอินทรีย ์กำรคดัแยกคณุภำพผลผลิตตำมควำมตอ้งกำรของตลำด รองรบัตลำดทัง้ตลำดภำยและตลำดสง่ออก 
ดว้ยกำรฝึกอบรม และพฒันำเกษตรกร นกัคดัคณุภำพแบบมืออำชีพ สรำ้งแรงงำนประเภทฝีมือเพิ่มขึน้ 4) กำรพฒันำศนูยร์บัซือ้ 
โรงคดับรรจ ุ5) กำรจดัระเบียบตลำดมงัคดุ 6) กำรสรำ้งนกักำรตลำดชมุชน 7) กำรสรำ้งมลูคำ่เพิ่ม แปรรูป และกำรพฒันำสว่น
เหลือ 8)  กำรพฒันำสวน ใหเ้ป็นแหลง่เรียนรูด้งูำนรองรบักำรทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร 9) กำรพฒันำกำรผลิตสินคำ้เฉพำะท่ีเป็นอตั
ลกัษณ ์10) กำรประชำสมัพนัธแ์ละจดักิจกรรมสง่เสรมิกำรขำยอยำ่งตอ่เน่ือง ซึ่งมีควำมสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรบรหิำรจดักำร
ผลไม ้ปี 2564 – 2566 ในเชิงคณุภำพสอดคลอ้งตำมยทุธศำสตรพ์ฒันำผลไมไ้ทย พ.ศ. 2558 – 2564 และในเชิงปรมิำณเนน้
กำรจดัสมดลุอปุสงคแ์ละอปุทำน ครอบคลมุระยะก่อนเก็บเก่ียว ระยะเก็บเก่ียว และระยะหลงัเก็บเก่ียว ในทิศทำงเดียวกนั และ
พรอ้มด ำเนินกำรตอ่เน่ืองในปีตอ่ไป 
  



 
เกษตรจงัหวดันครรำชสีมำ จดัแสดงผลงำนและจ ำหนำ่ยสินคำ้ของเกษตรกรรุน่ใหม ่ในงำนเปิดบำ้นเกษตรกรรุน่ใหมจ่งัหวดั
นครรำชสีมำ (Open House)” ผำ่นระบบออนไลน ์ชเูทคนิคท ำกำรตลำดออนไลน ์เพิ่มยอดขำยภำยใตภ้ำวะโควิด-19 

 
            วนัท่ี 8 กนัยำยน 2564 ณ หอ้งประชมุส ำนกังำนเกษตรจงัหวดันครรำชสีมำ ไดจ้ดั "งำนเปิดบำ้นเกษตรกรรุน่ใหมจ่งัหวดั
นครรำชสีมำ  (Open House)”  ผำ่นระบบออนไลน ์และ Facebook live โดย นำยกงัสดำล สวสัดิช์ยั เกษตรจงัหวดั
นครรำชสีมำ เป็นประธำนเปิดงำน และนำงน ำ้เงิน ยศสงูเนิน หวัหนำ้กลุม่สง่เสรมิและพฒันำเกษตรกร กล่ำวรำยงำนถึง
วตัถปุระสงคใ์นกำรจดังำนว่ำ ปัญหำส ำคญัของภำคเกษตรในปัจจบุนั คือ เกษตรกรสงูอำยขุำดทำยำทสืบทอดอำชีพ  
            ดงันัน้กำรพฒันำคนรุน่ใหมเ่ขำ้มำทดแทน จงึเป็นสิ่งส  ำคญั จงึตอ้งสนบัสนนุใหเ้กษตรรุน่ใหมมี่ควำมภำคภมูิใจท่ีจะเขำ้
มำขบัเคล่ือนพฒันำภำคกำรเกษตรใหก้ำ้วหนำ้ และผลิตสินคำ้ท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั จงัหวดั
นครรำชสีมำจงึมุง่หวงัท่ีจะส่งเสรมิใหเ้กษตรรุน่ใหม ่โดยใชก้ระบวนกำรพฒันำแบบรำยบคุคล ส ำหรบักิจกรรม Open House ท่ี
จดัขึน้จะเป็นกำรแสดงศกัยภำพของเครือขำ่ยเกษตรกรรุน่ใหม ่โดยใชร้ะบบออนไลนเ์พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณใ์นปัจจบุนั 
ซึ่งเป็นกำรจดักิจกรรมสมัมนำและเปล่ียนควำมรูม้ดัรวมเทคนิคดำ้นกำรท ำตลำดออนไลน ์เพ่ือเตรียมควำมพรอ้มและน ำเทคนิค
กำรขำยออนไลนม์ำใชใ้นกิจกรรมถ่ำยทอดสดแสดงผลงำน และจ ำหนำ่ยสินคำ้ 
            ทัง้นี ้เกษตรจงัหวดันครรำชสีมำ กลำ่ววำ่ กิจกรรมดงักลำ่วเกิดขึน้จำกควำมรว่มมือของจงัหวดันครรำชสีมำ และ Young 
Smart Farmer จงัหวดันครรำชสีมำ เพ่ือจดังำนแสดงผลงำนและจ ำหนำ่ยสินคำ้ของเกษตรกรรุน่ใหม่ "งำนเปิดบำ้นเกษตรกรรุน่
ใหมจ่งัหวดันครรำชสีมำ (Open House)” ผำ่นระบบออนไลน ์ระหวำ่งวนัท่ี7-10 กนัยำยน 2564 โดยวนัท่ี 7 กนัยำยน เป็นกำร
จดักิจกรรมสมัมนำแลกเปล่ียนควำมรูม้ดัรวมเทคนิคดำ้นกำรท ำตลำดออนไลน ์เพ่ือเตรียมควำมพรอ้มและน ำเทคนิคกำรขำย



ออนไลนม์ำใชใ้นกิจกรรมถ่ำยทอดสดแสดงผลงำน และจ ำหนำ่ยสินคำ้ในระหวำ่งวนัท่ี 8 – 10 กนัยำยน 2564 ซึ่งไดร้บักำร
สนบัสนนุงบประมำณจำกจงัหวดันครรำชสีมำ และไดร้บัควำมรว่มมืออยำ่งดียิ่งจำกทกุกลุม่ฝ่ำย โดยเฉพำะเจำ้หนำ้ท่ีระดบั
อ ำเภอและ Young Smart  Farmer ทัง้ 32 อ ำเภอ โดยหวงัวำ่กิจกรรมนีจ้ะท ำใหผู้บ้ริโภคไดเ้ขำ้ถึงสินคำ้ท่ีมีคณุภำพจำกผูผ้ลิตท่ี
มีคณุภำพ  
            โดยขอเชิญชวนประชำชนทกุทำ่นท่ีอำศยัอยูใ่นพืน้ท่ีจงัหวดันครรำชสีมำและพืน้ท่ีใกลเ้คียงตดิตำมกำรไลฟ์สดกำร
จ ำหนำ่ยสินคำ้ของ Young  Smart  Farmer พรอ้มสอบถำมพดูคยุกบัเกษตรกรผูผ้ลิต และผูจ้  ำหนำ่ยไดส้ด ๆ ตัง้แตว่นัท่ี 8 - 10 
กนัยำยน 2564  เวลำ 08:00 - 16:30 น. ติดตำมขอ้มลูขำ่วสำรไดท่ี้ Facebook Fanpage : YSFKorat2021 


