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เกษตรเข้ม เปิดยุทธการสกัดกั้นทุเรียนอ่อน กำหนดวันตัดทุเรียนขาย 
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดยุทธการสกัดกั้นทุเรียนอ่อน ภาคตะวันออก ปี 65 ตั้งชุดเฉพาะกิจ ใช้บทลงโทษ
เข้มข้นคุมผู้ค้า พร้อมจับมือเกษตรกรกำหนดวันตัดทุเรียนขาย 
 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม  2565 จะเป็นช่วงที่ทุเรียนภาคตะวันออกจะเริ่มให้ผลผลิตออกสู่ตลาด คาดว่าผลผลิตทุเรียนของ
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งมีเนื้อที่ปลูกท้ังหมด 448,206 ไร่ โดยเป็นเนื้อที่ให้ผลแล้ว 319,852 
ไร่ จะมีผลผลิตประมาณ 744,549 ตัน แบ่งเป็น จันทบุรี 508,876 ตัน  ตราด 90,328 ตัน และระยอง 
145,345ตัน (ข้อมูลวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565) เพิ่มขึ้นจากปี 2564  เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน จาก
การพ้ืนที่ที่มีการปลูกทุเรียนแทนยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผลอ่ืนๆ เริ่มให้ผลผลิต รวมถึงสภาพอากาศ
ปลายปี 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565  มีความเหมาะสมต่อการออกดอกทุเรียน ประกอบระยะ 6 – 7 ปีที่
ผ่านมา ทุเรียนสามารถขายได้ราคาดี จึงจูงใจให้เกษตรกรหันมาบำรุงดูแลรักษาต้น เพ่ือให้ได้ผลผลิตดี... 
สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/845010/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

เกษตรฯ คุมเข้มเปิดยุทธการสกดัทุเรียนอ่อนภาคตะวนัออก 
เกษตรเข้ม เปิดยุทธการสกัดกั้นทุเรียนอ่อน ภาคตะวนัออก ปี 65 ตั้งชุดเฉพาะกิจ ใช้บทลงโทษเข้มข้นคุมผู้ค้า พร้อมจับ
มือเกษตรกรก าหนดวันตัดทุเรียนขาย 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธบิดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เน่ืองจากในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 จะ
เป็นช่วงท่ีทุเรียนภาคตะวนัออกจะเร่ิมให้ผลผลิตออกสู่ตลาด คาดว่าผลผลิตทุเรียนของจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ซ่ึง
มีเน้ือท่ีปลูกทั้งหมด 448,206 ไร่ โดยเป็นเน้ือท่ีให้ผลแลว้ 319,852 ไร่ จะมีผลผลิตประมาณ 744,549 ตนั 
แบ่งเป็น จนัทบุรี 508,876 ตนั ตราด 90,328 ตนั และระยอง 145,345ตนั (ขอ้มูลวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 
2565) เพ่ิมขึ้นจากปี 2564 เน่ืองจากเน้ือท่ีให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น จากการพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกทุเรียนแทนยางพารา ปาลม์
น ้ามนั และไมผ้ลอ่ืนๆ เร่ิมใหผ้ลผลิต รวมถึงสภาพอากาศปลายปี 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 มีความเหมาะสมต่อ
การออกดอกทุเรียน ประกอบระยะ 6 – 7 ปีท่ีผา่นมา ทุเรียนสามารถขายไดร้าคาดี จึงจูงใจให้เกษตรกรหนัมาบ ารุงดูแล
รักษาตน้ เพื่อให้ไดผ้ลผลิตดี 

 
ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาคณุภาพผลผลิตทุเรียน และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผลผลผลิตทุเรียนภาคตะวนัออก กรม
ส่งเสริมการเกษตรจึงไดก้ าหนดแนวทางและวิธีการควบคุมป้องกนัแกไ้ขทุเรียนอ่อนของภาคตะวนัออกปี 2565 ร่วมกบั
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งหน่วยงานราชการ และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือด าเนินการควบคุมเบด็เสร็จแบบเขม้ขน้ในพ้ืนท่ี โดยในส่วน



ของผูค้า้ กรมส่งเสริมการเกษตรไดส่ั้งการให้ส านกังานเกษตรจงัหวดัตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมกบัฝ่ายปกครองในพ้ืนท่ี เพ่ือสกดั
กั้นทุเรียนอ่อนในจงัหวดัแหล่งผลิตท่ีส าคญั โดยใชบ้ทลงโทษทางกฎหมาย ไดแ้ก่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 

ผูใ้ดขายโดยหลอกลวงดว้ยประการใดๆ ใหผู้ซ้ื้อหลงเช่ือในแหล่งก าเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอนัเป็นเทจ็นั้น 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไมเ่กิน 6,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผูใ้ดเจตนาก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระส าคญั
ประการอื่น อนัเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผูอ้ื่น โฆษณาหรือใชฉ้ลากท่ีมีขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรือ
ขอ้ความท่ีรู้หรือควรรู้อยูแ่ลว้ว่าอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดเช่นว่านั้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 
50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ดา้นในส่วนของสวนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเกษตรกรไดร่้วมกนัก าหนดมาตรการใน
การควบคุมทเุรียนอ่อน ภายใตม้าตรการต่าง ๆ เช่น การประกาศวนัเก็บเก่ียวทเุรียน โดยส านกังานเกษตรจงัหวดั ไดอ้อกเป็น
ประกาศจงัหวดัแต่ละจงัหวดั และประกาศอื่นของจงัหวดัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับพนัธ์ุกระดุม ก าหนดเกบ็เก่ียววนัท่ี 20 

มีนาคม 2565 พนัธ์ุชะนีและพวงมณี วนัท่ี 10 เมษายน 2565 และพนัธ์ุหมอนทองและกา้นยาว วนัท่ี 25 เมษายน 
2565 แต่ในกรณีท่ีเกษตรกรมีผลผลิตท่ีพร้อมตดัจ าหน่ายก่อนตามวนัท่ีประกาศ ตอ้งแจง้ก านนั ผูใ้หญ่บา้น อาสาสมคัร
เกษตร หรือเกษตรอ าเภอก่อนเพ่ือด าเนินการตรวจสอบรับรองความแก่ทุเรียนตามขั้นตอนท่ีก าหนด โดยเกษตรกร หรือมือ
ตดั สามารถรับแบบแจง้ความประสงคเ์ก็บเก่ียวทุเรียนไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอในพ้ืนท่ี  หรือจดุท่ีส านกังานเกษตร
อ าเภอก าหนด 

 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรยงัไดส้ร้างการรับรู้ให้กบัเกษตรกรชาว
ทุเรียน ผา่นกระบวนการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ระดบัจงัหวดั ทั้งจงัหวดัระยอง จนัทบรีุ ตราด เพ่ือไปขยายต่อใน
ระดบัอ าเภอ/ระดบัแปลงต่อไป พร้อมจดัอบรมถ่ายทอดความรู้ เช่น การวดัเปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัแห้งของเน้ือทเุรียน เป็นตน้ 
ซ่ึงจากมาตรการต่าง ๆ ดงักล่าวน้ี จะสามารถช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดไดอ้ีกทางหน่ึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตั้งชุดเฉพาะกิจสกดัทุเรียนอ่อนภาคตะวนัออก 
ลงโทษหนกัผูค้า้ จบัมือเกษตรกรก าหนดวนัตดั
ทุเรียนขายLine 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เน่ืองจากในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  2565 จะเป็นช่วงท่ีทุเรียนภาค

ตะวนัออกจะเร่ิมให้ผลผลิตออกสู่ตลาด คาดว่าผลผลิตทุเรียนของจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ซ่ึงมีเน้ือท่ีปลูกทั้งหมด 448,206 ไร่ โดย

เป็นเน้ือท่ีให้ผลแลว้ 319,852 ไร่ จะมีผลผลิตประมาณ 744,549 ตนั แบ่งเป็น จนัทบุรี 508,876 ตนั ตราด 90,328 ตนั 

และระยอง 145,345ตนั (ขอ้มูลวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2565) เพิ่มข้ึนจากปี 2564  เน่ืองจากเน้ือท่ีให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน จากการพื้นท่ีท่ีมี

การปลูกทุเรียนแทนยางพารา ปาลม์น ้ามนั และไมผ้ลอื่นๆ เร่ิมให้ผลผลิต รวมถึงสภาพอากาศปลายปี 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565  มีความ

เหมาะสมต่อการออกดอกทุเรียน ประกอบระยะ 6 – 7 ปีท่ีผ่านมา ทุเรียนสามารถขายไดร้าคาดี จึงจูงใจให้เกษตรกรหนัมาบ ารุงดูแลรักษาตน้ 

เพื่อให้ไดผ้ลผลิตดี 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาคุณภาพผลผลิตทุเรียน และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผลผลผลิตทุเรียนภาคตะวนัออก กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้

ก าหนดแนวทางและวิธีการควบคุมป้องกนัแกไ้ขทุเรียนอ่อนของภาคตะวนัออกปี 2565  ร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งหน่วยงานราชการ และ

กลุ่มเกษตรกร  เพื่อด าเนินการควบคุมเบ็ดเสร็จแบบเขม้ขน้ในพื้นท่ี โดยในส่วนของผู้ค้า กรมส่งเสริมการเกษตรไดส่ั้งการให้ส านกังานเกษตร

จงัหวดัตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมกบัฝ่ายปกครองในพื้นท่ี  เพื่อสกดักั้นทุเรียนอ่อนในจงัหวดัแหล่งผลิตท่ีส าคญั โดยใชบ้ทลงโทษทางกฎหมาย ไดแ้ก่ ตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผูใ้ดขายโดยหลอกลวงดว้ยประการใดๆ ให้ผูซ้ื้อหลงเช่ือในแหล่งก าเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของ

อนัเป็นเท็จนั้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 

2522 มาตรา 47 ผูใ้ดเจตนาก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระส าคญัประการอื่น อนัเก่ียวกบัสินคา้หรือ

บริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผูอ้ื่น โฆษณาหรือใชฉ้ลากท่ีมีขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือขอ้ความท่ีรู้หรือควรรู้อยูแ่ลว้ว่าอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด

เช่นว่านั้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 



ดา้นในส่วนของสวนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเกษตรกรไดร่้วมกนัก าหนดมาตรการในการควบคุมทุเรียนอ่อน 

ภายใตม้าตรการต่าง ๆ เช่น การประกาศวนัเก็บเก่ียวทุเรียน โดยส านกังานเกษตรจงัหวดั ไดอ้อกเป็นประกาศจงัหวดัแต่ละจงัหวดั และประกาศอื่นของ

จงัหวดัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับพันธ์ุกระดุม ก าหนดเก็บเกี่ยววันที่ 20 มีนาคม 2565 พันธ์ุชะนีและพวงมณี วันที่ 10 เมษายน 

2565 และพันธ์ุหมอนทองและก้านยาว วันที ่25 เมษายน 2565 แต่ในกรณีท่ีเกษตรกรมีผลผลิตท่ีพร้อมตดัจ าหน่ายก่อนตามวนัท่ี

ประกาศ ตอ้งแจง้ก านนั ผูใ้หญ่บา้น อาสาสมคัรเกษตร หรือเกษตรอ าเภอก่อนเ พื่อด าเนินการตรวจสอบรับรองความแก่ทุเรียนตามขั้นตอนท่ีก าหนด 

โดยเกษตรกร หรือมือตดั สามารถรับแบบแจง้ความประสงคเ์ก็บเก่ียวทุเรียนไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอในพื้นท่ี  หรือจดุท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ

ก าหนด 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรยงัไดส้ร้างการรับรู้ให้กบัเกษตรกรชาวทุเรียน ผ่านกระบวนการ

ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ระดบัจงัหวดั ทั้งจงัหวดัระยอง จนัทบุรี ตราด เพื่อไปขยายต่อในระดบัอ าเภอ/ระดบัแปลงต่อไป พร้อมจดัอบรมถ่ายทอด

ความรู้ เช่น การวดัเปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัแห้งของเน้ือทุเรียน เป็นตน้ ซ่ึงจากมาตรการต่าง ๆ ดงักล่าวน้ี จะสามารถช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่

ตลาดไดอ้ีกทางหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร ลุยหยดุ Hot Spot พื้นท่ีเกษตร ติว "เกษตรกรปลอดการเผา" 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร ลุยงานเชิงรุก หยดุ Hot Spot พ้ืนท่ีเกษตร เขตสุพรรณ-ชยันาท เปิดติวเขม้หลกัสูตร "เกษตรกร
ปลอดการเผา" ผา่นโรงเรียนเกษตรทางไกล 5 เม.ย-10 พ.ค.น้ี 

นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่ น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นประจ าทุกปี โดยหน่ึงในสาเหตุส าคญัมาจากการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนท่ีในเขต
ชลประทานภาคกลาง อนัเป็นตน้เหตุส าคญัท่ีท าให้ดินเส่ือมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ ตน้ทุนการผลิตสูงขึ้น และผลผลิตท่ีได้รับต ่ากว่า
ท่ีควร 
  
อีกทั้งรัฐบาลได้ประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การขบัเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว 
หรือ BCG Model เพ่ือน าไปสู่การพฒันาอย่างสมดุลมากขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

  
ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2565 น้ี กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจดัท าโครงการโรงเรียนเกษตรทางไกล หลกัสูตร "เกษตรกรปลอดการ
เผา" ขึ้นเพ่ือส่งเสริมความรู้พ้ืนฐานการจดัการเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์รียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรีและจงัหวดัชัยนาท ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมีจุดความร้อนหรือ 
Hot Spot สูง ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการไม่เผาในพ้ืนท่ีเกษตร รวมถึงสร้างการรับรู้การขบัเคลื่อนประเทศไทยด้วย BCG 

Model  
“หลกัสูตร เกษตรกรปลอดการเผา" ประกอบด้วย 6 บทเรียนรู้ ไดแ้ก่ บทน า การเผาในพ้ืนท่ีเกษตรในประเทศไทย และผลกระทบจาก
การเผาในพ้ืนท่ีเกษตร บทท่ี 2 ความผิดทางกฎหมายจาก การเผาในพ้ืนท่ีเกษตร บทท่ี 3 ผลกระทบจากการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร 
 
บทท่ี 4 หากเกษตรกรหยุดเผา...แลว้ให้ท าอย่างไร บทท่ี 5 การน าเศษวสัดุทางการเกษตรมาเป็นปัจจยัทางการผลิต และบทท่ี 6 การน า
เศษวสัดุทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ โดยเร่ิมเรียนวนัท่ี 5 เมษายน - 10 พฤษภาคม ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร คลื่น
ความถี่ A.M.1386 KHz. และวิทยุออนไลน์ www.am1386.com ในทุกวนัองัคาร และวนัพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 

14.30 น. พร้อมกันน้ี ยงัมีกิจกรรม Workshop ไม่เผาแลว้ท าอย่างไร  ในรูปแบบเวทีชุมชนอีกด้วย และเกษตรกรท่ีผ่านหลกัสูตร
จะ 

ได้รับใบประกาศจากกรมส่งเสริมการเกษตร นายเขม้แข็ง กล่าว 

 
ทั้งน้ี เกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี จงัหวดัชัยนาท รวมถึงเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ่ืน และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ สามารถสมคัรเขา้ร่วม
เรียนหลกัสูตร "เกษตรกรปลอดการเผา" ได้ตั้งแต่บดัน้ีจนถึง 25 มีนาคม  โดยลงทะเบียนไดท้าง www.am1386.com ในเมนู 
โรงเรียนเกษตรทางไกล และจะมีการประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเขา้เรียน ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 

  
ท่ีผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรมาอย่างต่อเน่ือง ตามนโยบายของรัฐบาล 
และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ดินเส่ือมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ 



ตน้ทุนการผลิตสูงขึ้นและผลผลิตท่ีได้รับต ่ากว่าท่ีควร ทั้งการสร้างความรู้ความเขา้ใจ ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเผา พร้อม
น าเสนอทางเลือกในการใชเ้ทคโนโลยีการเกษตรทดแทน 

  
รวมถึงส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพ่ือแก้ปัญหาอย่างย ัง่ยืน เช่น จดัท าแปลงเรียนรู้การไถกลบตอซัง ท าปุ๋ ยหมกั เพาะเห็ดฟาง ผลิต
อาหารสัตว ์ผลิตถ่านอดัแท่ง หรือการปลูกพืชทดแทน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งทา้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

เกษตรปลืม้ ผลตอบรับผลไม้ไทยดี จากกิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรในงาน World 
Expo 2020 Dubai มีโอกาสปักหมดุในตลาดตะวันออกกลางได้หลายชนิด 
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดแสดงและชวนชิมสินค้าเกษตรกรคุณภาพ ในงาน World Expo 2020 Dubai หวังสร้างโอกาสปักหมุด 
เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง 
 
วนัน้ี (12 มี.ค.) ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
ไดจ้ดักิจกรรมเทศกาลแห่งความสุข ภายใตธี้มงาน Digital for Agri – Dev โดยน าผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพจากประเทศไทย
มาจดัแสดงเพ่ือประชาสัมพนัธ์ให้ผูเ้ขา้ร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ไดรู้้จกั เรียนรู้ และเขา้ใจถึงวฒันธรรมความเป็นมาดา้น
การเกษตรของไทย รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัและนวตักรรมทางการเกษตรในการพฒันาตลอดห่วงโซ่การผลิต ผา่นระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ ่ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการส าคญัตามนโยบายดา้นการเกษตรและอาหาร 3S คือ Safety Security และ 
Sustainability ของ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคในคุณภาพ 
มาตรฐานสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑเ์กษตรไทย ซ่ึงขณะน้ีเกษตรกรไทยพร้อมแลว้ท่ีจะเป็นฐานการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพสู่ตลาดสหรัฐ
อาหรับอิมิเรตส์ และตลาดโลก 

 
ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กิจกรรมเทศกาลแห่งความสุข ภายใตธี้มงาน Digital for Agri – 

Dev จดัขึ้นระหว่างวนัท่ี 11 – 15 มีนาคม 2565 ณ พ้ืนท่ีส่วนสาธิตตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหน้าอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand 

Pavilion) ในงาน World Expo 2020 Dubai โดยไดรั้บเกียรติจาก ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมดา้นการตลาดและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัสินคา้เกษตรไทย ซ่ึงเป็นผลจากการ
ส่งเสริมการเกษตร โดยสินคา้เกษตรท่ีคดัเลือกไปจดัแสดง และให้ทดลองชิม นอกจากทุเรียน และมงัคุด ซ่ึงชาวตะวนัออกกลางรู้จกักนัดีอยูแ่ลว้ 
ยงัไดค้ดัเลือกสินคา้ท่ีมีศกัยภาพ ท่ีตอ้งการจะผลกัดนัให้เขา้สู่ตลาดตะวนัออกกลาง เช่น มะพร้าวน ้าหอม มะม่วงน ้าดอกไม ้ชมพู่ทบัทิมจนัทร์ 
กลว้ยน ้าวา้ ส้มโอ และอาหารกลุ่ม Novel Food เช่น ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากจ้ิงหรีด รวมทั้งหมดกว่า 20 ชนิดสินคา้ นอกจากน้ี ยงัมีการจดั
แสดงนิทรรศการแสดงเร่ืองราว (Story) ให้เห็นการเช่ือมโยงการน าทกัษะดิจิทลัมาใชใ้นการส่งเสริมการเกษตร ตลอดห่วงโซ่การผลิตอีก
ดว้ย 
 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ผลผลิตทางการเกษตรท่ีคดัเลือกมาจดัแสดง นอกจากจะเป็นสินคา้เกษตรคุณภาพสูงและไดม้าตรฐาน
แลว้ ยงัเป็นผลผลิตท่ีมีการประเมินแลว้ว่า น่าจะสอดคลอ้งกบัรสนิยม หรือความชอบของผูบ้ริโภคแถบน้ี รวมทั้งมีโอกาสในการเติบโตหรือเพ่ิม
ส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดภูมิภาคตะวนัออกกลางได ้ซ่ึงผลจากการประเมินภาพรวมกิจกรรมดงักล่าว พบว่า ผูเ้ขา้ชมงานส่วนใหญ่ให้การ
ตอบรับสินคา้เกษตรไทยดีมาก โดยเฉพาะกลุ่มไมผ้ลท่ีมีให้เลือกชิมทั้งแบบสด แบบอบแห้ง และแบบทอดกรอบ เน่ืองจากมีสีสันสวยงาม 
รูปร่างแปลกตา สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ขา้ชมงานไดดี้ ประกอบกบัมีรสชาติท่ีโดดเด่น และมีความหลากหลาย การจดักิจกรรมดงักล่าว
จึงนบัเป็นประโยชน์ในการทดลองสินคา้เกษตรไทยใหม่ๆ ในตลาดภูมิภาคตะวนัออกกลาง เพื่อเตรียมพร้อมและขยายสินคา้ไปยงัตลาดท่ีมี
ศกัยภาพ มีก าลงัซ้ือสูง และมีความเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผลดีในระยะยาวต่อเกษตรกร และผูป้ระกอบการไทย และยงัจะมีส่วนช่วยลด
ความเส่ียงจากการพ่ึงพาตลาดหลกัเพียงตลาดเดียวไดอี้กดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 



 

เกษตรปลื้ม ผลตอบรับผลไม้ไทยดี จากกจิกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรใน

งาน World Expo 2020 Dubai มีโอกาสปักหมุดในตลาด

ตะวนัออกกลางได้หลายชนิด 

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดแสดงและชวนชิมสินค้าเกษตรกรคุณภาพ ในงาน World Expo 2020 Dubai หวังสร้าง

โอกาสปักหมุด เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง 

 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ไดจ้ดั

กิจกรรมเทศกาลแห่งความสุข ภายใตธี้มงาน Digital for Agri – Dev โดยน าผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพจาก

ประเทศไทยมาจดัแสดงเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ผูเ้ขา้ร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ไดรู้้จกั เรียนรู้ และเขา้ใจถึง

วฒันธรรมความเป็นมาดา้นการเกษตรของไทย 

รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัและนวตักรรมทางการเกษตรในการพฒันาตลอดห่วงโซ่การผลิตผา่นระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง

ใหญ่ ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการส าคญัตามนโยบายดา้นการเกษตรและ



อาหาร 3S คือ Safety Security และ Sustainability ของ ดร.เฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคในคุณภาพ มาตรฐานสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑเ์กษตรไทย ซ่ึงขณะน้ีเกษตรกรไทย

พร้อมแลว้ท่่ีจะเป็นฐานการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพสู่ตลาดสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และตลาดโลก 

ดา้น นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กิจกรรมเทศกาลแห่งความสุข ภายใตธี้มงาน Digital 

for Agri – Dev จดัขึ้นระหว่างวนัท่ี 11-15 มีนาคม 2565 ณ พ้ืนท่ีส่วนสาธิตตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้อาคารแสดงประเทศ

ไทย (Thailand Pavilion) ในงาน World Expo 2020 Dubai โดยไดรั้บเกียรติจาก ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ 

ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมดา้นการตลาดและเสริมสร้างภาพลกัษณท่ื์ดีให้กบัสินคา้เกษตรไทย ซ่ึงเป็นผลจากการส่งเสริม

การเกษตร โดยสินคา้เกษตรท่ีคดัเลือกไปจดัแสดง และให้ทดลองชิม นอกจากทุเรียน และมงัคุด ซ่ึงชาวตะวนัออกกลางรู้จกักนัดีอยู่

แลว้ ยงัไดค้ดัเลือกสินคา้ท่ีมีศกัยภาพ ท่ีตอ้งการจะผลกัดนัให้เขา้สู่ตลาดตะวนัออกกลาง เช่น มะพร้าวน ้าหอม มะม่วง

น ้าดอกไม ้ชมพู่ทบัทิมจนัท ์กลว้ยน ้าวา้ ส้มโอ และอาหารกลุ่ม Novel Foodเช่น ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากจ้ิงหรีด รวมทั้งหมด

กว่า 20 ชนิดสินคา้ 

นอกจากน้ี ยงัมีการจดัแสดงนิทรรศการแสดงเร่ืองราว (Story) ให้เห็นการเช่ือมโยงการน าทกัษะดิจิทลัมาใชใ้นการส่งเสริม

การเกษตร ตลอดห่วงโซ่การผลิตอีกดว้ย 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ผลผลิตทางการเกษตรท่ีคดัเลือกมาจดัแสดง นอกจากจะเป็นสินคา้เกษตรคุณภาพสูงและได้

มาตรฐานแลว้ ยงัเป็นผลผลิตท่ีมีการประเมินแลว้ว่า น่าจะสอดคลอ้งกบัรสนิยม หรือความชอบของผูบ้ริโภคแถบน้ี รวมทั้งมีโอกาส

ในการเติบโตหรือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดภูมิภาคตะวนัออกกลางได ้

ซ่ึงผลจากการประเมินภาพรวมกิจกรรมดงักล่าวพบว่า ผูเ้ขา้ชมงานส่วนใหญ่ให้การตอบรับสินคา้เกษตรไทยดีมาก โดยเฉพาะกลุ่มไม้

ผลท่ีมีให้เลือกชิมทั้งแบบสด แบบอบแห้ง และแบบทอดกรอบ เน่ืองจากมีสีสันสวยงาม รูปร่างแปลกตา สามารถดึงดูดความสนใจ

ของผูเ้ขา้ชมงานไดดี้ ประกอบกบัมีรสชาติท่ีโดดเด่นและมีความหลากหลาย 

การจดักิจกรรมดงักล่าวจึงนบัเป็นประโยชน์ในการทดลองสินคา้เกษตรไทยใหม่ๆ ในตลาดภูมิภาคตะวนัออกกลาง เพื่อเตรียมพร้อม

และขยายสินคา้ไปยงัตลาดท่ีมีศกัยภาพ มีก าลงัซ้ือสูง และมีความเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผลดีในระยะยาวต่อเกษตรกรและ

ผูป้ระกอบการไทย และยงัจะมีส่วนช่วยลดความเส่ียงจากการพึ่งพาตลาดหลกัเพียงตลาดเดียวไดอ้ีกดว้ย 

 



 

ปล้ืม! ชาวดูไบตอบรับผลไม้ไทย เตรียมปักหมุดในตลาด
ตะวนัออกกลาง 

ADVERTISEMENT 

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดแสดงและชวนชิมสินค้าเกษตรกรคุณภาพ ในงาน World Expo 2020 Dubai หวังสร้างโอกาส

ปักหมุด เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง 

วนัท่ี 13 มี.ค.65 ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริม

การเกษตรไดจ้ดักิจกรรมเทศกาลแห่งความสุข ภายใตธี้มงาน Digital for Agri–Dev โดยน าผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ

จากประเทศไทยมาจดัแสดงเพ่ือประชาสัมพนัธ์ให้ผูเ้ขา้ร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ไดรู้้จกั เรียนรู้ และเขา้ใจถึง

วฒันธรรมความเป็นมาดา้นการเกษตรของไทย รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัและนวตักรรมทางการเกษตรในการพฒันาตลอดห่วงโซ่

การผลิต ผา่นระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการส าคญัตามนโยบายดา้นการเกษตรและอาหาร 3S คือ 

Safety Security และ Sustainability ของ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้าง

ความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคในคุณภาพ มาตรฐานสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑเ์กษตรไทย ซ่ึงขณะน้ีเกษตรกรไทยพร้อมแลว้ท่ีจะเป็นฐาน

การผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพสู่ตลาดสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และตลาดโลก 

ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กิจกรรมเทศกาลแห่งความสุข ภายใตธี้มงาน Digital for 

Agri–Dev จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 11–15 มีนาคม 2565 ณ พ้ืนท่ีส่วนสาธิตตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้อาคารแสดงประเทศไทย 

(Thailand Pavilion) ในงาน World Expo 2020 Dubai โดยไดรั้บเกียรติจาก ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ 

ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมดา้นการตลาดและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั

สินคา้เกษตรไทย ซ่ึงเป็นผลจากการส่งเสริมการเกษตร โดยสินคา้เกษตรท่ีคดัเลือกไปจดัแสดง และให้ทดลองชิม นอกจากทุเรียน และ

มงัคุด ซ่ึงชาวตะวนัออกกลางรู้จกักนัดีอยูแ่ลว้ ยงัไดค้ดัเลือกสินคา้ท่ีมีศกัยภาพ ท่ีตอ้งการจะผลกัดนัให้เขา้สู่ตลาดตะวันออกกลาง เช่น 

มะพร้าวน ้าหอม มะมว่งน ้าดอกไม ้ชมพู่ทบัทิมจนัทร์ กลว้ยน ้าวา้ ส้มโอ และอาหารกลุ่ม Novel Food เช่น ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจาก

จิ้งหรีด รวมทั้งหมดกว่า 20 ชนิดสินคา้ นอกจากน้ี ยงัมีการจดัแสดงนิทรรศการแสดงเร่ืองราว (Story) ให้เห็นการเช่ือมโยงการน า

ทกัษะดิจิทลัมาใชใ้นการส่งเสริมการเกษตร ตลอดห่วงโซ่การผลติอีกดว้ย 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอกีว่า ผลผลิตทางการเกษตรท่ีคดัเลือกมาจดัแสดง นอกจากจะเป็นสินคา้เกษตรคุณภาพสูงและได้

มาตรฐานแลว้ ยงัเป็นผลผลิตท่ีมีการประเมินแลว้ว่า น่าจะสอดคลอ้งกบัรสนิยม หรือความชอบของผูบ้ริโภคแถบน้ี รวมทั้งมีโอกาสในการ

เติบโตหรือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดภูมิภาคตะวนัออกกลางได ้ซ่ึงผลจากการประเมินภาพรวมกิจกรรมดงักล่าว พบว่า ผูเ้ขา้ชม



งานส่วนใหญ่ให้การตอบรับสินคา้เกษตรไทยดีมาก โดยเฉพาะกลุ่มไมผ้ลท่ีมีให้เลือกชิมทั้งแบบสด แบบอบแห้ง และแบบทอดกรอบ 

เน่ืองจากมีสีสันสวยงาม รูปร่างแปลกตา สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ขา้ชมงานไดด้ 

ประกอบกบัมีรสชาติท่ีโดดเด่น และมีความหลากหลาย การจดักิจกรรมดงักล่าวจึงนบัเป็นประโยชน์ในการทดลองสินคา้เกษตรไทยใหม่ๆ 

ในตลาดภูมิภาคตะวนัออกกลาง เพื่อเตรียมพร้อมและขยายสินคา้ไปยงัตลาดท่ีมีศกัยภาพ มีก าลงัซ้ือสูง และมีความเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง

จะส่งผลดีในระยะยาวต่อเกษตรกร และผูป้ระกอบการไทย และยงัจะมีส่วนช่วยลดความเส่ียงจากการพึ่งพาตลาดหลกัเพียงตลาดเดียวได้

อีกดว้ย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมเล้ียงผ้ึงโพรง เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนนนทบุรี 
*****นนทบุรี..ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า นายนวนิตย ์พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการอบรมการเลี้ยงผ้ึงโพรงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน พร้อมการมอบกล่องเลี้ยงผ้ึงแก่ศูนยเ์ครือข่ายศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) อ าเภอ

เมืองนนทบุรี  โดยมีนางธมลทศัน์ ทพัพระจนัทร์ เกษตรจงัหวดันนทบุรี หวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอ าเภอ เจา้หนา้ท่ี และนายส าเริง สุนทรแสง 
ประธานแปลงใหญ่ทุเรียนอ าเภอเมืองนนทบุรี ร่วมให้การตอ้นรับ ณ ศูนยเ์ครือข่ายศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) 

ดา้นไมผ้ล  (สวนยายละมยั)  หมู่ท่ี 6 ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดั
นนทบุรี

 

*****นายนวนิตย ์กล่าวเพ่ิมเติมว่า การอบรมในวนัน้ี เพ่ือให้เกษตรกรน าความรู้เร่ือง การเลี้ยงผ้ึงโพรงมาปรับใชใ้นสวนทุเรียน ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน โดย ผ้ึงโพรง เป็นผ้ึงพ้ืนเมืองของไทยท่ีมีอยูทุ่กภูมิภาคของประเทศ เป็นแมลงช่วยผสมเกสรพืชตามธรรมชาติ และ
พืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างความหลากหลายทางชีวภาพได ้เกษตรกรสามารถท าการล่อผ้ึงโพรงจากธรรมชาติ มาใส่ไวใ้นกล่องเลี้ยงได้
เอง ซ่ึงการจดัการก็ไม่ยุ่งยาก ตน้ทุนการเลี้ยงต ่า ประกอบกบัผ้ึงยงัมีส่วนช่วยผสมเกสรพืชในสวนของเกษตรกรท าให้ติดผลมากขึ้น และไดน้ ้าผ้ึง
ไวบ้ริโภค รวมทั้งไดผ้ลิตภณัฑ์จากผ้ึงท่ีเป็นผลิตภณัฑธ์รรมชาติ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรอีกทางหน่ึงดว้ย 

พร้อมสนบัสนุนกล่องเลี้ยงผ้ึง จ านวน 10 กล่อง เพ่ือใชส้ าหรับเลี้ยงผ้ึงโพรง ณ ศูนยเ์รียนรู้แห่งน้ี และสวนทุเรียนของผูเ้ขา้รับการอบรม ไดน้ า
ความรู้ไปใชเ้ลี้ยงผ้ึงในสวนทุเรียนของตนเองได ้

 

https://siamtongtin.com/economics/agri/34102/attachment/408247/


 

คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี!!ในพระราชานุเคราะห์ อ าเภอบึงสามคัคี 

 
จังหวัดก าแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอ าเภอบึงสามัคคี  จัดงานคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระราชานุ

เคราะห์ คร้ังที่ 2 /2565 

นายสุวิทย์  สันตติวงศ์ไชย  ปลัดจังหวัดก าแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ครั้ งท่ี 2/2565 โดยมี นาย
ศกัดิเดชน์  แกว้วิเศษ เกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร กล่าวรายงาน และนายสุรพล ระลอก นายอ าเภอบึงสามคัคี กล่าวตอ้นรับ และหวัหนา้ส่วนราชการ
ระดบัจงัหวดัของหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หวัหนา้ส่วนราชการของอ าเภอบึงสามคัคี พร้อมผูน้ าชุมชนร่วมเป็นเกียรติ  มี
เกษตรกรร่วมงาน จ านวน  100  ราย ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลบึงสามคัคี  ต าบลระหาน  อ าเภอบึงสามคัคี  จงัหวดัก าแพงเพชร 

นายศักดิเดชน์  แก้ววิเศษ  เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร กล่าวว่าในปี 2565  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดก้ าหนดให้แต่ละจงัหวดัด าเนินการ 
จดั  4  ครั้ ง ในครั้ งน้ีเป็นครั้ งท่ี 2  โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อสนองพระราชด าริ และเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 28 กรกฎาคม 2565และ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นท่ีห่างไกลสามารถเขา้ถึงการบริการทางการเกษตร และไดร้ับการ
แกไ้ขปัญหาดา้นการเกษตรอยา่งครบวงจรในคราวเดียวกนั ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และ
ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ในการให้บริการและแกไ้ขปัญหาทางการเกษตร       กิจกรรมดา้นคลินิกเกษตรท่ีเปิด
ให้บริการในครั้ งน้ี  ไดแ้ก่ 

คลินิกดิน ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วนิิจฉัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ ตรวจสอบดินและปุ๋ ย โดยส านกังานพฒันาท่ีดินจงัหวดัก าแพงเพชร,. 
คลินิกพืช ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉยัและให้บริการดา้นโรคและแมลง ศตัรูพืช วชัพืชการเก็บเก่ียวพืช การผลิตเมล็ดพนัธ์ุ การคดัเลือกพนัธ์ุ 
การทดสอบความงอก การขาดธาตุอาหารพืช สารพิษตกคา้ง วตัถุมีพิษทางการเกษตร การขอใบรับรองพืชมาตรฐานการผลิตพืช GAP และเกษตร
อินทรีย ์โดยส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 2 จงัหวดัพิษณุโลก, คลินิกปศุสัตว ์ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉยัโรคและการตรวจรักษา 
พยาบาลสัตว ์การให้วคัซีน ท าหมนัสัตว ์การผสมเทียม การควบคุมโรคระบาดในสัตว ์การเลี้ยงสัตว ์ การเลี้ยงสัตวต์ามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัก าแพงเพชร 

 

 



คลินิกประมง ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์น ้า การควบคุมโรคระบาดในสัตวน์ ้า การตรวจคุณภาพน ้า และการเพาะเลี้ยง
สัตวน์ ้า และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว ์ในพื้นท่ีน ้านอ้ยโดยส านกังานประมงจงัหวดัก าแพงเพชร, คลินิกชลประทาน ให้ค าปรึกษา แนะน าการบริหาร
จดัการน ้า การพฒันาแหล่งน ้า และการให้น ้า แก่พืช การท าระบบน ้าหยด โดยส านกังานชลประทานจงัหวดัก าแพงเพชร, คลินิกสหกรณ ์ ให้ค าปรึกษา 
แนะน าการจดัตั้งสหกรณ์ การบริหารงานในสหกรณ์ และให้ความรู้เก่ียวกบัระเบียบปฏิบติัต่างๆ เก่ียวกบัสหกรณ์ โดยส านกังานสหกรณ์จงัหวดั
ก าแพงเพชร, คลินิกบญัชี ให้ค าปรึกษา แนะน าการจดัท าบญัชีฟาร์ม บญัชีครัวเรือน โดยส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัก าแพงเพชร 

คลินิกกฎหมายที่ดิน ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานความรู้ดา้นกฎหมายปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมจงัหวดัก าแพงเพชร, คลินิกขา้ว ให้ค าปรึกษา ตรวจ
วิเคราะห์ วินิจฉยัโรคท่ีเกิดในขา้ว การป้องกนัและก าจดัแมลงศตัรูขา้ว การก าจดัวชัพืชในนาขา้ว การลดตน้ทุนการผลิตขา้ว การใชข้า้วพนัธ์ุดี การ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุขา้ว การบริการตรวจรับรอง GAP ขา้ว การแปรรูปและการใชป้ระโยชน์จากขา้ว โดยศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วก าแพงเพชร, 
คลินิกหม่อนไหม ให้ค าปรึกษา แนะน าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พนัธ์ุหม่อนท่ีควรปลูก การตดัแต่งก่ิงและการดูแลรักษาแปลงหม่อน การป้องกนัก าจดั
โรคและแมลงศตัรูหม่อน การดูแลรักษาผลหม่อนสุก และการท าชาใบหม่อน โดยศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัตาก 

 

 

คลินิกอ่ืน ๆ ได้แก่ คลินิกการให้บริการสารชีวภัณฑ์ โดยศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร, คลินิกยางพารา โดยส านกังาน
การยางแห่งประเทศไทย สาขาก าแพงเพชร  คลินิกดา้นการเงิน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อ าเภอบึงสามคัคี   และคลินิกให้ค าปรึกษา
ดา้นเกษตรพนัธสัญญา  กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูย้ืม ของส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัก าแพงเพชร การจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน โดย
ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัพิษณุโลก และกิจกรรมการหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตรของส านกังานเกษตรจงัหวดั
ก าแพงเพชร   นอกจากน้ียงัมีบริษทัภาคเอกชนมาร่วมจดันิทรรศการ  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน น าสินคา้การเกษตรมาร่วม
จ าหน่าย 

 

 

 

 

 

 



 

 

เยีย่มกลุ่มวสิาหกจิชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรอยพระ
พุทธบาทป่ากล้วย 
10 มี.ค. 65 

 

วนัท่ี 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.00น. นายเจริญ พิมพข์าล เกษตรจงัหวดั เชียงใหม่ พร้อมนายเจษฎา 
กาพยไ์ชย หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ เยีย่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรรอยพระ
พุทธบาทป่ากลว้ยโดยนางผสุดีวรรณ บุญเรือง เกษตรอ าเภอสะเมิงนางแพรวเพญ็ แกว้มา ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ร่วมให้ขอ้มูลด าเนินการ ณ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 



 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากลว้ยเกิดจากกรรวมกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ท่ีน า
ผลผลิตกลว้ยจากเกษตรกรในพื้นท่ีมาแปรรูเพิ่มมูลค่า เป็นกลว้ยฉาบ กลว้ยอบ กลว้ยทอด ยกระดบัพฒันา
บรรจุภณัฑ ์และรสชาติ ท่ีแตกต่างเป็นท่ีช่ืนชอบแก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงท่ีผา่นมาช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยใน
พื้นท่ีอ าเภอสะเมิงไดเ้ป็นอยา่งดี ทางกลุ่มกล่าววา่จากกลว้ยราคาหวีละประมาณ 5-10 บาท แปรรูปเป็น
กลว้ยอบ จ าหน่ายราคาท่ีลูกละประมาณ 5 บาท ปริมาณการรับซ้ือต่อวนัของทางกลุ่มอยูท่ี่ประมาณ 
3,000 หวี ซ่ึงสามรถสร้างรายไดแ้ก่คนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


