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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษทั แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้
บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร เนน้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรที่สนใจเป็นผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ 

ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพือ่
การเกษตร โดยคัดเลือกผู้สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนา
ทักษะฝีมือให้สูงขึ้นจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ รวมทั้งยังคาดหมายว่าจะนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรม สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ สร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
ต่อยอดการสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มและชุมชน และพัฒนาเกษตรกรให้มีความมั่นคงใน
อาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป 



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในปี 2565 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน โดยรัฐบาลมีนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” โดยการขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน 3 มิติสำคัญ คือ 1) 
เปล่ียนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ 3) เปล่ียนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

ดังนั้นจึงเป็นการเปล่ียนผ่านทั้งระบบตามองค์ประกอบสำคัญ เพื่อเปล่ียนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม 
(Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่เกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการเทคโนโลยี (Smart Farming) 
และการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) โดยเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเกษตรกร
รุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จะเป็นหัวใจหลักในการขับเคล่ือนให้ภาคเกษตรของไทยเกิดการพัฒนา โดย
ใช้การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคล่ือน มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนา เป็นการสร้าง New Startups ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซึง่เกษตรกร
ที่มีแนวคิดและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นำมาสู่วิธีการปฏิบัติแบบใหม่นี้ รวมทั้งจะทำให้ภาคการเกษตรเกิด
ความก้าวหน้า และขยายวงการพัฒนาไปสู่เกษตรกรรายอื่น ซึง่กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นความสำคัญนี้ จึง
ได้ร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด เพื่อพัฒนาความสามารถของเกษตรกร (Smart Farmer) และ
เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เพื่อให้เกษตรกรมรีายได้ที่ดีข้ึน มีความยั่งยืน และเป็นเกษตรกร
แบบผู้ประกอบการเพื่อสังคมได้ในอนาคต 
  



 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษทั แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้
บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร เนน้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรที่สนใจเป็นผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ ซึ่ง
ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร โดย
คัดเลือกผู้สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะฝีมือให้
สูงขึ้นจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ รวมทั้งยังคาดหมายว่าจะนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ สร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ต่อยอดการ
สร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มและชุมชน และพัฒนาเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในปี 2565 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน โดยรัฐบาลมีนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” โดยการขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน 3 มิติสำคัญ คือ 1) 
เปล่ียนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3) เปล่ียนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  



 ดังนั้นจึงเป็นการเปล่ียนผ่านทั้งระบบตามองค์ประกอบสำคัญ เพื่อเปล่ียนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม 
(Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่เกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการเทคโนโลยี (Smart Farming) 
และการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) โดยเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเกษตรกร
รุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จะเป็นหัวใจหลักในการขับเคล่ือนให้ภาคเกษตรของไทยเกิดการพัฒนา โดย
ใช้การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคล่ือน มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนา เป็นการสร้าง New Startups ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซึง่เกษตรกร
ที่มีแนวคิดและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นำมาสู่วิธีการปฏิบัติแบบใหม่นี้ รวมทั้งจะทำให้ภาคการเกษตรเกิด
ความก้าวหน้า และขยายวงการพัฒนาไปสู่เกษตรกรรายอื่น ซึง่กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นความสำคัญนี้ จึง
ได้ร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด เพื่อพัฒนาความสามารถของเกษตรกร (Smart Farmer) และ
เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เพื่อให้เกษตรกรมรีายได้ที่ดีข้ึน มีความยั่งยืน และเป็นเกษตรกร
แบบผู้ประกอบการเพื่อสังคมได้ในอนาคต 
  



 

 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงต้นฤดูกาลทุเรียนให้ผลผลิต 
มักพบปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) จากการเร่งตัดเพื่อจำหน่ายทำกำไร ส่งผลกระทบต่อราคา
ทุเรียนทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ เกิดภาพลักษณ์ทีไ่ม่ดีต่อทุเรียนไทยในสายตาผู้บริโภค และ
เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวมา
โดยตลอด จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรพรอ้มหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการป้องกัน 
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ สำหรับ  ปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแนว
ทางการบริหารจัดการทุเรียนเพื่อการส่งออกภาคตะวันออก โดยให้มีมาตรการควบคุมและป้องกันทุเรียนอ่อน 
กำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนแต่ละชนิดพันธ์ุ คือ พันธ์ุกระดุม วันที่ 20 มีนาคม 2565 พันธ์ุชะนีและพวงมณี วันที่ 
10 เมษายน 2565 พันธ์ุหมอนทองและก้านยาว วันที่ 25 เมษายน 2565 เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวทุเรียนสายพันธ์ุ
ที่กำหนดก่อนวันดังกล่าว ต้องมีการตรวจวัดและมีใบรับรองความแก่โดยสมาพันธ์ทุเรียนไทยภาคตะวันออก 
หรือแปลงใหญ่ทุเรียน หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในทุเรียนและเป็น
ผู้รับรองความแก่ และให้แนบใบรับรองความแก่และสำเนา GAP ที่ระบุวันที่ ปริมาณทุเรียน ล้งที่รับซือ้ ไปกับ
รถขนส่งทุเรียนทีไ่ปโรงคัดบรรจุด้วยเพื่อควบคุมการใช้ใบรับรอง GAP แบบไม่ถูกต้อง (สวมสิทธ์ิ) เพื่อให้
สอดคล้องกับระบบ e-Phyto ของกรมวิชาการเกษตรที่ควบคุมการใช้ใบรับรอง GAP ไว้ที่ 5 ไร่ต่อตู ้
 นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมอืไปยังภาคเอกชนและเกษตรกรให้มีส่วนร่วมในการสร้างความเช่ือมั่น
แก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 โดยให้เอกชนมีการวางระบบป้องกันการระบาดของ
โรค ได้แก่ การจัดระบบการเข้า-ออกสวน การสวมแมส จุดล้างมือ/วัดอุณหภูมิ การจัดแรงงานให้เป็นไปตาม
มาตรการ การฉีดวัคซีนและการจัดการที่อยู่อาศัย เป็นต้น ในดา้นพัฒนาคุณภาพผลผลิตยังมีการให้ความรู้
เกษตรกร การจัดตั้งทมีสุ่มตรวจสอบในระดับสวน ตลอดจนให้เกษตรกรมีมาตรการควบคุมป้องกันเพล้ียแป้ง
ทุเรียนในสวน ซึ่งมักพบการเข้าทำลายในระยะผลเล็กทำให้ผลทุเรียนแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต หรือหากเข้า
ทำลายในระยะผลใหญ่จะทำให้คุณภาพผลทุเรียนลดลง ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยหน่วยงานภาคี อาทิ 
กรมวิชาการเกษตร สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก สมาคมทุเรียนไทย ผู้ประกอบการส่งออก กลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนในเขตภาคตะวันออก ร่วมกันวางมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาทุเรียน
ด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญของภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
จังหวัดตราด และได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ติดตามการ
ทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้ได้มาตรฐาน ผู้บริโภคได้รับประทานทุเรียนคณุภาพ 
และส่งผลดีด้านการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศต่อไป 
  



 
  



 

 

 
 วันที่ 12 มกราคม 2565 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565  (field day ) & ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรทางเลือก อำเภอ
กะปง โดยมีนายวีระ สังข์ทอง เกษตรอำเภอกะปง เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายเอนก จีวะรัตน์ ประธาน ศพก.
อำเภอกะปง กล่าวต้อนรับ 
 ภายในงาน ประกอบด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีมังคุดและทุเรยีน จำนวน 4 ฐานการเรียนรู้ 1.การ
พัฒนาคุณภาพทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพยพ์ังงา 2.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องเหมาะสม 3.
การจัดการดินปุ๋ยในสวนไม้ผล 4.การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเสวนาสินค้า
เกษตรทางเลือก (ทุเรียน และ มังคุด) นอกจากนี้ มีนิทรรศการและการให้บริการจากหน่วยงานบูรณาการต่างๆ 
มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 150 คน สถานที่จัดงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
อำเภอกะปง หมู่ที่ 4 ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 
  



 

 

 
  



 

 

 


