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วนัท่ี 20 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการด าเนินโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด โดยมีนาย

นายเจริญ พิมพข์าล เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ กล่าวถึงการด าเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2559 จนถึง

ปัจจุบนั มีแปลงใหญ่ รวมทั้ง 129 แปลง ใน 25 อ าเภอ โดยแบ่งเป็น ดา้นพืช จ านวน 94 แปลง ขา้ว จ านวน 21 แปลง ยางพารา จ านวน 

4 แปลง ปศุสัตว ์จ านวน 9 แปลง และประมง จ านวน 1 แปลง 

ทั้งน้ีไดม้ีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ท่ีสมคัรและไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด จ านวน 52 

แปลง รวมเป็นวงเงินท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลทั้งส้ิน 144,792,833 บาท 

โดยจ าแนกเป็นแปลงใหญ่ในการก ากบัดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร (ด าเนินการโดยส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่) จ านวน 40 แปลง งบประมาณ 
109,705,896 บาท และก ากบัดแูลของกรมการขา้ว (ด าเนินการโดยศูนยวิ์จยัขา้วเชียงใหม่) จ านวน 12 แปลง งบประมาณ 35,086,937 บาท และ
ไดด้ าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแลว้ 144,329,940.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.68 โดยมีสมาชิกแปลงใหญ่ไดรั้บประโยชน์จากโครงการ จ านวน 
3,651 ราย พ้ืนท่ีการเกษตร 30,018.75 ไร่ 

ส าหรับแปลงใหญ่ล าไย ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง ไดมี้การจดัตั้ง ในปี 2561 มีสมาชิกจ านวน 154 ราย พ้ืนท่ี 985 ไร่ ท าให้

สามารถผลิตล าไยท่ีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของตลาด และไดรั้บงบประมาณสนบัสนุน จากโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ย

เกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด จ านวน 2,882,788.50 บาท ส่วนช่องทางการตลาด ,การจ าหน่ายล าไยสดให้กบัห้างโมเดิร์นเทรด

และปตท,การรับซ้ือ และจ าหน่ายล าไยรูดร่วง ให้กบัสมาชิก และสามารถคืนทุนโครงการไดใ้นปีท่ี 3 เพื่อยกระดบักลุ่มให้เขม้แขง็สามารถ

เพ่ิงพาตนเองไดต้่อไปในอนาคต 



 

เกษตรขอความร่วมมือเกษตรกรตัดทุเรียนก่อนก าหนด ส่งตัวอย่างตรวจเพ่ือวัดหาเปอร์เซ็นต์น ้าหนักแห้งก่อนเก็บเกี่ยว ป้องกันทุเรียนด้อย
คุณภาพออกสู่ตลาด 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยในเร่ืองคุณภาพของทุเรียนในภาค
ตะวนัออกซ่ึงเป็นแหล่งผลิตใหญ่และก าลงัให้ผลผลิตอยูใ่นขณะน้ี โดยเฉพาะการเร่งตดัทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ในช่วงตน้ฤดูกาลเพื่อ
จ าหน่ายท าก าไร ซ่ึงจะส่งผลกระทบอยา่งมากต่อราคาทุเรียนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เกิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีต่อทุเรียนไทยในสายตา
ผูบ้ริโภค รวมทั้งเกษตรกรไดรั้บความเดือดร้อนเม่ือถูกกดราคาจากผูรั้บซ้ือ จึงไดส้ั่งการให้ส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรจงัหวดัใน
พ้ืนท่ีบูรณาการการท างานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการป้องกนัปัญหาทุเรียนอ่อน ภายใตก้ารก ากบัของผูว้่าราชการจงัหวดั โดย
ร่วมกนัวางมาตรการเพ่ือควบคุมและป้องกนัปัญหาทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) พร้อมจดัตั้งชุดเฉพาะกิจเพ่ือช่วยกนัสกดักั้นทุเรียนดอ้ย
คุณภาพ (ทุเรียนอ่อน)ในจงัหวดัแหล่งผลิตท่ีส าคญั คือ จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด พร้อมมอบหมายให้ส านกังานเกษตรอ าเภอในพ้ืนท่ี
ให้บริการตรวจสอบความสุกแก่ของทุเรียนให้ไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดดว้ย 

ส าหรับเกษตรกรและมือตดัทุเรียนท่ีมีความประสงคเ์ก็บเก่ียวทุเรียนก่อนวนัเก็บเก่ียวท่ีประกาศ คือ พนัธุ์กระดุม ก าหนดเก็บเก่ียววนัท่ี 20 

มีนาคม 2565 พนัธุ์ชะนีและพวงมณี วนัท่ี 10 เมษายน 2565 และพนัธุ์หมอนทอง วนัท่ี 25 เมษายน 2565 ให้แจง้ความประสงค์

เก็บเก่ียวไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอในพ้ืนท่ีตั้งแปลง หรือสถานท่ีอื่นตามท่ีก าหนด พร้อมน าตวัอยา่งทุเรียนในแปลงท่ีจะเก็บเก่ียว จ านวน 1 

ผล ไปตรวจหาเปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัแหง้ในเน้ือทุเรียนอยา่งนอ้ย 2 วนั ก่อนเก็บเก่ียว โดยยึดเกณฑด์งัน้ี พนัธุ์กระดุม เปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัแห้งใน

เน้ือทุเรียนตอ้งได ้27 % ข้ึนไป พนัธุ์ชะนีและพนัธุ์พวงมณี 30% ของน ้าหนกัแห้งข้ึนไป พนัธุ์หมอนทอง 32% ของน ้าหนกัแห้งข้ึนไป 

หากตรวจพบเปอร์เซ็นตต์ ่ากวา่ท่ีประกาศให้ถือว่าเป็นทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ตอ้งเวน้ระยะ 3 วนั จึงจะสามารถน ามาขอตรวจซ ้าได ้

โดยจะรับแจง้ความประสงคต์ั้งแต่ก่อนวนัเก็บเก่ียวไปจนถึงวนัท่ี 25 เมษายน 2565 ซ่ึงเป็นวนัเก็บเก่ียวพนัธุ์หมอนทอง ในส่วนของทุเรียน

ท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้ ส านกังานเกษตรอ าเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัแห้งในเน้ือทุเรียนเฉพาะตวัอยา่งแนบไปกบัรถขนส่ง

ทุเรียนเขา้โรงคดับรรจุ เพ่ือคุมเขม้สกดักั้นไม่ให้ทุเรียนอ่อนออกนอกพ้ืนท่ี 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอกีว่า กรมส่งเสริมการเกษตรหวงัว่าจะไดรั้บความร่วมมือจากเกษตรกรและมือตดัทุเรียนในพ้ืนท่ีภาค

ตะวนัออก ในการน าตวัอยา่งทุเรียนท่ีคาดว่าจะเก็บเก่ียวก่อนวนัเก็บเก่ียวท่ีประกาศไว ้มาตรวจหาเปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัแห้งในเน้ือทุเรียนอยา่ง

เคร่งครัด เพ่ือร่วมกนัควบคุมและป้องกนัทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภค ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาพบว่ามาตรการ
ดงักล่าวเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี สามารถควบคุมทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ไดใ้นระดบัท่ีน่า

พอใจเน่ืองจากเห็นว่าเป็นแนวท่ีดีท่ีจะท าให้ทุเรียนมีคุณภาพมากข้ึน และมีตลาดรองรับในอนาคต 







 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กลา่วว่า กรมส่งเสรมิการเกษตรมคีวามห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนในภาค
ตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่และกำลังให้ผลผลติอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะการเร่งตดัทุเรียนด้อยคณุภาพ (ทุเรียนอ่อน) ในช่วงต้นฤดูกาล
เพื่อจำหน่ายทำกำไร ซึง่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาทุเรียนท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศ เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดตี่อทุเรียนไทยใน
สายตาผู้บรโิภค รวมทั้งเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเมื่อถูกกดราคาจากผู้รับซื้อ จึงไดส้ั่งการให้สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตร
จังหวัดในพ้ืนท่ีบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันปัญหาทเุรียนอ่อน ภายใต้การกำกับของผู้ว่าราชการ
จังหวัด โดยร่วมกันวางมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาทุเรยีนด้อยคณุภาพ (ทุเรียนอ่อน) พรอ้มจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้น
ทุเรียนด้อยคณุภาพ (ทุเรียนอ่อน)ในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ คือ จงัหวัดจันทบุรีระยอง และตราด พร้อมมอบหมายให้สำนักงานเกษตร
อำเภอในพื้นที่ให้บริการตรวจสอบความสุกแก่ของทุเรียนใหไ้ด้มาตรฐานตามที่กำหนดด้วย 

สำหรับเกษตรกรและมือตดัทุเรียนที่มีความประสงค์เก็บเกี่ยวทุเรยีนก่อนวันเก็บเกี่ยวที่ประกาศ คือ พนัธุ์กระดุม กำหนดเก็บเกีย่ววันที่ 20 
มีนาคม 2565 พันธุ์ชะนีและพวงมณี วันท่ี 10 เมษายน 2565 และพันธุ์หมอนทอง วันท่ี 25 เมษายน 2565 ให้แจ้งความประสงคเ์ก็บ
เกี่ยวได้ทีส่ำนักงานเกษตรอำเภอในพ้ืนท่ีตั้งแปลง หรือสถานท่ีอื่นตามที่กำหนด พร้อมนำตัวอย่างทุเรียนในแปลงท่ีจะเก็บเกี่ยว จำนวน 1 
ผล ไปตรวจหาเปอรเ์ซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนอย่างน้อย 2 วัน ก่อนเก็บเกี่ยว โดยยดึเกณฑ์ดังนี้ พันธุ์กระดุม เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งใน
เนื้อทุเรียนต้องได้ 27 % ขึ้นไป พันธุ์ชะนีและพันธ์ุพวงมณี 30% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธุ์หมอนทอง 32% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป หาก
ตรวจพบเปอรเ์ซ็นตต์ำ่กว่าท่ีประกาศให้ถือว่าเป็นทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ต้องเว้นระยะ 3 วัน จึงจะสามารถนำมาขอตรวจซำ้
ได้ โดยจะรับแจ้งความประสงค์ตั้งแต่ก่อนวันเก็บเกี่ยวไปจนถึงวันท่ี 25 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันเกบ็เกี่ยวพันธุ์หมอนทอง ในส่วนของ
ทุเรียนท่ีผ่านการตรวจสอบแล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรบัรองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนือ้ทุเรียนเฉพาะตัวอย่างแนบไปกับรถ
ขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุ เพื่อคุมเข้มสกัดกั้นไม่ให้ทุเรยีนอ่อนออกนอกพ้ืนท่ี 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรหวงัว่าจะไดร้ับความร่วมมือจากเกษตรกรและมือตัดทุเรียนในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออก ในการนำตัวอย่างทุเรยีนท่ีคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันเก็บเกี่ยวที่ประกาศไว้ มาตรวจหาเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนอย่าง
เคร่งครดั เพือ่ร่วมกันควบคมุและป้องกันทุเรียนด้อยคณุภาพ (ทุเรยีนอ่อน) สร้างความเชื่อมั่นให้กับผูบ้ริโภค ซึ่งในปีท่ีผ่านมาพบว่ามาตรการ
ดังกล่าวเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สามารถควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรยีนอ่อน)ได้ในระดับที่น่า
พอใจเนื่องจากเห็นว่าเป็นแนวที่ดทีี่จะทำให้ทุเรียนมคีุณภาพมากขึ้น และมีตลาดรองรับในอนาคต 







 

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนคร พนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการติดตามนิเทศงาน 
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย Isan E-extension (8E 1W)ควบคู่ระบบ T & V System 
เพ่ิมศักยภาพการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ โดยเป็น การจัดติดตามนิเทศงานผ่านระบบ ZOOM Meetings จากทีม
คณะนิเทศงาน 3 ทีม และมีสำนักงานเกษตรอำเภอเป้าหมาย จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองนครพนม อ.ปลาปาก อ.ศรี
สงคราม อ.นาหว้า อ.นาแก และ อ.วังยาง 

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า เพื่อให้ การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ จึงใช้การนิเทศงานเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน กระตุ้นเร่รัด และติดตามการดำเนินงานใน
พ้ืนทีว่่ามีความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิผลหรือไม่ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว มีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การนิเทศงานเป็นเครื่องมือซึ่งจะต้องมีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้นิเทศงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับ
การนิเทศงาน เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักการนิเทศงานที่มุ่งการส่งเสริม สนับสนุนมาก กว่าการควบคุม
ให้ทำตามคำสั่ง และการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระดับนโยบายและระดับการปฏิ บัติงานในพื้นที่ โดยจะ
กำหนดประเด็นการนิเทศ ดังนี้ งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรการ
บริหารงานสำนักงานและการบริหารงานงบประมาณโครงการ ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การลงพื้นที่ในการ
ติดตามนิเทศงานอาจเกิดความเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลในการนิเทศ
งานที่สะดวก รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เป็นการนำเทคโนโลยีและสื่อออน ไลน์มาปรับใช้ที่ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม
การเกษตรในพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินงานในการส่งเสริมการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันสื่อออนไลน์
และเงเทคโน โลยีในการสื่อสารต่างๆ มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องเรียนรู้และรู้จักในการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ ทำให้การทำงานในพ้ืน ที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลา 



 

ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า ท่ีศนูยส์ารสนเทศยางพารานครพนม ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม น.ส.กญัณฐา อภินนทธ์นา เกษตรจงัหวดั

นครพนม เป็นประธานเปิดกจิกรรมการตดิตามนิเทศงาน ตามระบบส่งเสรมิการเกษตร เพื่อเป็นการขบัเคล่ือนนโยบาย Isan E-

extension (8E 1W) ควบคู่ระบบ T & V System เพิ่มศกัยภาพการท างานส่งเสรมิการเกษตรในพืน้ท่ี โดยเป็นการจดัตดิตามนิเทศงาน

ผ่านระบบ ZOOM Meetings จากทีมคณะนิเทศงาน 3 ทีม และมีส านกังานเกษตรอ าเภอเป้าหมาย จ านวน 6 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ.เมอืง อ.

ปลาปาก อ.ศรีสงคราม อ.นาหวา้ อ.นาแก และ อ.วงัยาง 

น.ส.กญัณฐา เปิดเผยวา่ เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามระบบส่งเสรมิการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงใชก้ารนิเทศงานเป็นเครือ่งมือ

ในการขบัเคลื่อน กระตุน้เรง่รดั และติดตามการด าเนินงานในพืน้ที่ว่ามคีวามส าเรจ็เป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละมีประสิทธิผลหรือไม่ 

ตลอดจนเป็นการสนบัสนนุการปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาอปุสรรคไดอ้ย่างรวดเรว็ มีการใหข้อ้เสนอแนะเพื่อเป็นขอ้มลูใน

การวางแผนปฏิบตังิานต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศงานเป็นเครื่องมือซึง่จะตอ้งมีการด าเนินงานรว่มกนัระหว่างเจา้หนา้ที่ผู้

นิเทศงาน และเจา้หนา้ที่ผูร้บัการนิเทศงาน เพื่อมุง่ไปสู่ความส าเรจ็ที่ก าหนดไว ้โดยยึดหลกัการนิเทศงานท่ีมุ่งการส่งเสรมิ สนบัสนนุ

มากกวา่การควบคมุใหท้ าตามค าสั่ง และการประสานบรูณาการท างานรว่มกนัทัง้ระดบันโยบายและระดบัการปฏิบตัิงานในพืน้ท่ี โดยจะ

ก าหนดประเด็นการนิเทศ ดงันี ้งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์การขบัเคล่ือนระบบส่งเสรมิการเกษตรการบรหิารงาน

ส านกังานและการบรหิารงานงบประมาณโครงการ ใหเ้จา้หนา้ที่สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 


