
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

 

สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

แปลงใหญมังคุด 1. “เฉลิมชัย” โชวเคสความสําเร็จแปลงใหญมังคุด ต.ลําภี ดีเดนระดับจังหวัด ป 65 กรงุเทพธุรกิจ 

2. “เฉลิมชัย” โชวเคสแปลงใหญมังคุดตําบลลําภี มาตรฐาน GAP ตนทุนลด 35% ทํา

ผลผลิตเพ่ิม 11% 

เกษตรกาวไกล 

3. “เฉลิมชัย” โชวความสําเร็จแปลงใหญมังคุดตําบลลําภี ดีเดนระดับจังหวัด ป 65 สยามฮอตไลนนิวส 

ทุเรียน 4. ขาวขน คนเขม ขาวสด 

เกษตรดีเดน 5. 'รุงเรือง ไลรักษา' เกษตรดีเดน 65 ชูแนวคิดทํานอยไดมาก ปนสับปะรดเกรด

คุณภาพ มาตรฐาน GAP 

ขาวสดออนไลน 

6. รุงเรือง ไลรักษา เกษตรกรทําไรดีเดน ป 65 “คิดแบบผูประกอบการ” ปรับพ้ืนท่ี

ปลูกสับปะรดผลสดมาตรฐาน GAP 

19Linknews 

7. เกษตรกรทําไรดีเดน ป 65 “รุงเรือง ไลรักษา” เผยสูตรความสําเร็จในการทําไร

สับปะรด ตองคิดแบบผูประกอบการ ปรับพ้ืนท่ีปลูกแบบหมุนเวียน เนนผลผลิตท่ี

ตลาดตอง เนนท่ีคุณภาพไดมาตรฐาน GAP ยึดหลักตลาดนําการผลิต ทํานอยได

มาก เนนการเทคโนโลยีแทนแรงงานคน ดัดแปลงเองเพ่ือเหมาะกับพ้ืนท่ี 

เกษตรทํากิน 

สวนภูมิภาค 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

ผลไมภาคใต 8. ผลไมภาคใตเริ่มออกสูตลาดแลว สสก.5 สงขลา คาดการณปนี้ผลผลิตนอยลง 

เนื่องจากสภาพอากาศ 

สํานักขาว 

กรมประชาสัมพันธ 

อ่ืน ๆ 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

คลินิกเกษตร 9. “นิพนธ” เปดโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะหฯ” แกไข

ปญหาเกษตรกรใน พท.นราธิวาส 

มติชนออนไลน 

10. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานเปดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี

ในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งท่ี 3 

ปงบประมาณ 2565 

สํานักขาว 

กรมประชาสัมพันธ 

 



  
“เฉลิมชัย” โชวเคสความสําเร็จแปลงใหญมังคุด ต.ลําภี ดีเดนระดับจังหวัด ป 65 

 

 
 

ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยวา โครงการระบบสงเสริมเกษตร 

แบบแปลงใหญ เปนหนึ่งในโครงการสําคัญในการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยมุงเนนการ

รวมกลุมของเกษตรกรรายยอยในพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน ท่ีพรอมจะพัฒนาการผลิต การตลาดรวมกัน ตามนโยบาย

ตลาดนําการผลิต ผลักดันใหเกิดการรวมกลุม เพ่ือรวมกันจัดหาปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูก และใช

เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม 

 

โดยในชวงเวลาท่ีผานมา จากผลการดําเนินการไดสงผลใหเกิดเกษตรแบบแปลงใหญท่ีประสบความสําเร็จ ดั่ง

เชน แปลงใหญมังคุดตําบลลําภี หมูท่ี 2 ตําบลลําภี อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา ซ่ึงไดรับคัดเลือกใหเขารับ

รางวัลแปลงใหญดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2565 แปลงใหญแหงนี้ จัดตั้งข้ึนในป 2563 โดยสํานักงาน

เกษตรอําเภอทายเหมือง มีนายวิวัฒน วสันต เปนประธานแปลงใหญ มีสมาชิกรวม 85 ราย พ้ืนท่ีใหผลผลิต

มังคุดรวม 380 ไร 

 

“ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมสงเสริมการเกษตร ไดมอบหมายใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

และสํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมือง เขาไปดําเนินถายทอดความรูและสนับสนุนปจจัยการผลิต โดยดาน

ความรู มุงเนนการบริหารจัดการกลุม การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต สนับสนุนแปลงเรียนรู 6 แปลง เปนแปลง

เรียนรูดานระบบน้ํา การจัดการตน และการใชปุย ซ่ึงปงบประมาณ 2564 ถายทอดความรู มุงเนนการ

บํารุงรักษาสวน การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และสนับสนุนแปลงเรียนรูระบบน้ํา 1 แปลง และในปงบประมาณ 

2565 ถายทอดความรู มุงเนนการตลาดและการจัดการผลผลิตหลังเก็บเก่ียว และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ  อาทิ 

ตะกราใสผลไม และอุปกรณตรวจวัดดิน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการจัดตั้งจุดรับซ้ือผลผลิตตอไปในอนาคต” 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาว 



 

ดาน นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ภายใตการดําเนินโครงการฯ  ได

ดําเนินการสงเสริม และพัฒนา จนนํามาความสูความสําเร็จตามเปาหมายแปลงใหญ โดยดานการลดตนทุน

จากการวิเคราะหแผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farm Production Plan :IFPP) ตลอดท้ัง 3 

ปงบประมาณ พบวา กอนเขารวมโครงการมีตนทุนการผลิตรวมท่ี 7,200 บาท แบงเปนคาใชจายดานวัสดุ

อุปกรณ ปุยอินทรีย และปุยเคมี 4,450 บาท และคาจางแรงงาน 2,750 บาท แตเม่ือเขารวมโครงการและ

ไดรับการถายทอดความรูดานการลดตนทุนการผลิตแลว ตนทุนรวมลดลงรอยละ 23 ขณะท่ีป 2564 ลดลง

รอยละ 34 ป 2565 ลดลงรอยละ 35 ดานการเพ่ิมผลผลิต อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จากการ

วิเคราะห IFPP ตลอดท้ัง 3 ปงบประมาณ โดยกอนเขารวมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ยอยูท่ี 580 กิโลกรัมตอไร 

หลังเขารวมมีผลผลิตเฉลี่ยอยู ท่ี 638 กิโลกรัมตอไร คิดเปนรอยละ 10 ป 2564 ผลผลิตเฉลี่ยอยู ท่ี 580 

กิโลกรัมตอไร คิดเปนรอยละ 11 สําหรับป 2565 คาดการณ พบวา ผลผลิตเฉลี่ยตอไรอาจลดลง เนื่องจาก 

สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปสงผลกระทบตอปริมาณของผลผลิตท่ีจะออกมาในแตละป สวนดานการพัฒนา

คุณภาพสมาชิกแปลงใหญไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP ขณะท่ีคุณภาพดานเกรดของผลผลิต มีแนวโนมดีข้ึน

ในทุกรอบการผลิต 

 

“ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานของแปลงใหญมังคุดตําบลลําภี ประสบความสําเร็จไดประกอบไปดวย 

สมาชิกเปนตัวการในการขับเคลื่อนท่ีมีความสามัคคี มีความเขมแข็ง พรอมท่ีจะพัฒนาไปขางหนาดวยกัน 

โดยเฉพาะเกษตรกรตนแบบมีความรู ความสามารถ เปนผูท่ีเสียสละ มีจิตอาสาในการเปนวิทยาทาน และ

ดําเนินงานใหชุมชนมีแหลงเรียนรู รวมถึงคณะกรรมการแปลงใหญมีความซ่ือสัตยสุจริต และจากการรวมมือ

ของสมาชิกแปลงใหญและการบูรณาการรวมกันของหนวยงานตางๆ สงผลใหสมาชิกแปลงใหญมีขอมูล ฐาน

เรียนรู องคความรูตรงกับสภาพพ้ืนท่ี และความตองการของเกษตรกร สมาชิก พรอมดําเนินกิจกรรมอยาง

เขมแข็ง อีกท้ังยังเปนศูนยกลางการเรียนรูสรางความสําเร็จ เกิดความม่ังค่ัง ม่ันคง อยางยั่งยืน” อธิบดีกรม

สงเสริมการเกษตร กลาว 

 

พรอมกันนี้ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวถึงแผนพัฒนาในอนาคตของแปลงใหญมังคุดตําบลลําภีวา มี

การวางแผนดานการผลิตเพ่ือสานตอกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรมังคุด ตลอดจนสรุปผล และถอดบทเรียน

ท่ีไดรับนํามาปรับปรุง วางแผนรับมือในปถัดไป สวนดานการตลาด มีแผนท่ีจะรวมตัวผลผลิตเพ่ือขายในตลาด

ออนไลน และเปดจุดรับซ้ือของกลุมท่ีจะเปนศูนยกลางในการสงไปยังพอคา หรือตลาดคาสงโดยตรง อีกท้ังยัง

จะพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการเพ่ิมมูลคา ใชกระบวนการวิสาหกิจชุมชนเขามามีสวนรวมในการเพ่ิมมูลคา

ดวยการแปรรูป และการเก็บรักษาใหยาวนานข้ึน ทําใหสามารถจําหนายผลผลิตมังคุดไดตลอดท้ังป 

 



 
“เฉลิมชัย” โชวเคสแปลงใหญมังคุดตําบลลําภี มาตรฐาน GAP ตนทุนลด 35% ทําผลผลิตเพ่ิม 11% 

 
ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยวา โครงการระบบสงเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ เปนหนึ่งในโครงการสําคัญในการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยมุงเนนการ

รวมกลุมของเกษตรกรรายยอยในพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน ท่ีพรอมจะพัฒนาการผลิต การตลาดรวมกัน ตามนโยบาย

ตลาดนําการผลิต ผลักดันใหเกิดการรวมกลุม เพ่ือรวมกันจัดหาปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูก และใช

เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม โดยในชวงเวลาท่ีผานมา จากผลการดําเนินการไดสงผลใหเกิดเกษตรแบบแปลง

ใหญท่ีประสบความสําเร็จ ดั่งเชน แปลงใหญมังคุดตําบลลําภี หมูท่ี 2 ตําบลลําภี อําเภอทายเหมือง จังหวัด

พังงา ซ่ึงไดรับคัดเลือกใหเขารับรางวัลแปลงใหญดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2565 แปลงใหญแหงนี้ จัดตั้งข้ึน

ในป 2563 โดยสํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมือง มีนายวิวัฒน วสันต เปนประธานแปลงใหญ มีสมาชิกรวม 

85 ราย พ้ืนท่ีใหผลผลิตมังคุดรวม 380 ไร 

 

 “ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมสงเสริมการเกษตร ไดมอบหมายใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

และสํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมือง เขาไปดําเนินถายทอดความรูและสนับสนุนปจจัยการผลิต โดยดาน

ความรู มุงเนนการบริหารจัดการกลุม การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต สนับสนุนแปลงเรียนรู 6 แปลง เปนแปลง

เรียนรูดานระบบน้ํา การจัดการตน และการใชปุย ซ่ึงปงบประมาณ 2564 ถายทอดความรู มุงเนนการ

บํารุงรักษาสวน การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และสนับสนุนแปลงเรียนรูระบบน้ํา 1 แปลง และในปงบประมาณ 

2565 ถายทอดความรู มุงเนนการตลาดและการจัดการผลผลิตหลังเก็บเก่ียว และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ  อาทิ 

ตะกราใสผลไม และอุปกรณตรวจวัดดิน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการจัดต้ังจุดรับซ้ือผลผลิตตอไปในอนาคต” 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาว 

 



ดาน นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ภายใตการดําเนินโครงการฯ ได

ดําเนินการสงเสริม และพัฒนา จนนํามาความสูความสําเร็จตามเปาหมายแปลงใหญ โดยดานการลดตนทุน

จากการวิเคราะหแผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farm Production Plan :IFPP) ตลอดท้ัง 3 

ปงบประมาณ พบวา กอนเขารวมโครงการมีตนทุนการผลิตรวมท่ี 7,200 บาท แบงเปนคาใชจายดานวัสดุ

อุปกรณ ปุยอินทรีย และปุยเคมี 4,450 บาท และคาจางแรงงาน 2,750 บาท แตเม่ือเขารวมโครงการและ

ไดรับการถายทอดความรูดานการลดตนทุนการผลิตแลว ตนทุนรวมลดลงรอยละ 23 ขณะท่ีป 2564 ลดลง

รอยละ 34 ป 2565 ลดลงรอยละ 35 

 

การเพ่ิมผลผลิต อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จากการวิเคราะห IFPP ตลอดท้ัง 3 ปงบประมาณ โดย

กอนเขารวมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ยอยูท่ี 580 กิโลกรัมตอไร หลังเขารวมมีผลผลิตเฉลี่ยอยูท่ี 638 กิโลกรัมตอ

ไร คิดเปนรอยละ 10 ป 2564 ผลผลิตเฉลี่ยอยูท่ี 580 กิโลกรัมตอไร คิดเปนรอยละ 11 สําหรับป 2565 

คาดการณ พบวา ผลผลิตเฉลี่ยตอไรอาจลดลง เนื่องจาก สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปสงผลกระทบตอ

ปริมาณของผลผลิตท่ีจะออกมาในแตละป สวนดานการพัฒนาคุณภาพสมาชิกแปลงใหญไดรับการรับรอง

มาตรฐาน GAP ขณะท่ีคุณภาพดานเกรดของผลผลิตมีแนวโนมดีข้ึนในทุกรอบการผลิต 

 

“ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานของแปลงใหญมังคุดตําบลลําภี ประสบความสําเร็จไดประกอบไปดวย 

สมาชิกเปนตัวการในการขับเคลื่อนท่ีมีความสามัคคี มีความเขมแข็ง พรอมท่ีจะพัฒนาไปขางหนาดวยกัน 

โดยเฉพาะเกษตรกรตนแบบมีความรู ความสามารถ เปนผูท่ีเสียสละ มีจิตอาสาในการเปนวิทยาทาน และ

ดําเนินงานใหชุมชนมีแหลงเรียนรู รวมถึงคณะกรรมการแปลงใหญมีความซ่ือสัตยสุจริต และจากการรวมมือ

ของสมาชิกแปลงใหญและการบูรณาการรวมกันของหนวยงานตางๆ สงผลใหสมาชิกแปลงใหญมีขอมูล ฐาน

เรียนรู องคความรูตรงกับสภาพพ้ืนท่ี และความตองการของเกษตรกร สมาชิก พรอมดําเนินกิจกรรมอยาง

เขมแข็ง อีกท้ังยังเปนศูนยกลางการเรียนรูสรางความสําเร็จ เกิดความม่ังค่ัง ม่ันคง อยางยั่งยืน” อธิบดีกรม

สงเสริมการเกษตร กลาว 

 

พรอมกันนี้ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวถึงแผนพัฒนาในอนาคตของแปลงใหญมังคุดตําบลลําภีวา มี

การวางแผนดานการผลิตเพ่ือสานตอกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรมังคุด ตลอดจนสรุปผล และถอดบทเรียน

ท่ีไดรับนํามาปรับปรุง วางแผนรับมือในปถัดไป สวนดานการตลาด มีแผนท่ีจะรวมตัวผลผลิตเพ่ือขายในตลาด

ออนไลน และเปดจุดรับซ้ือของกลุมท่ีจะเปนศูนยกลางในการสงไปยังพอคา หรือตลาดคาสงโดยตรง อีกท้ังยัง

จะพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการเพ่ิมมูลคา ใชกระบวนการวิสาหกิจชุมชนเขามามีสวนรวมในการเพ่ิมมูลคา

ดวยการแปรรูป และการเก็บรักษาใหยาวนานข้ึน ทําใหสามารถจําหนายผลผลิตมังคุดไดตลอดท้ังป 

 



 
“เฉลิมชัย” โชวความสําเร็จแปลงใหญมังคุดตําบลลําภี ดีเดนระดับจังหวัด ป 65 

 

 
ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยวา โครงการระบบสงเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ เปนหนึ่งในโครงการสําคัญในการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยมุงเนนการ

รวมกลุมของเกษตรกรรายยอยในพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน ท่ีพรอมจะพัฒนาการผลิต การตลาดรวมกัน ตามนโยบาย

ตลาดนําการผลิต ผลักดันใหเกิดการรวมกลุม เพ่ือรวมกันจัดหาปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูก และใช

เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม โดยในชวงเวลาท่ีผานมา จากผลการดําเนินการไดสงผลใหเกิดเกษตรแบบแปลง

ใหญท่ีประสบความสําเร็จ ด่ังเชน แปลงใหญมังคุดตําบลลําภี หมูท่ี 2 ตําบลลําภี อําเภอทายเหมือง จังหวัด

พังงา ซ่ึงไดรับคัดเลือกใหเขารับรางวัลแปลงใหญดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2565 แปลงใหญแหงนี้ จัดตั้งข้ึน

ในป 2563 โดยสํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมือง มีนายวิวัฒน วสันต เปนประธานแปลงใหญ มีสมาชิกรวม 

85 ราย พ้ืนท่ีใหผลผลิตมังคุดรวม 380 ไร 

 

“ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร ไดมอบหมายใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

และสํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมือง เขาไปดําเนินถายทอดความรูและสนับสนุนปจจัยการผลิต โดยดาน

ความรู มุงเนนการบริหารจัดการกลุม การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต สนับสนุนแปลงเรียนรู 6 แปลง เปนแปลง

เรียนรูดานระบบน้ํา การจัดการตน และการใชปุย ซ่ึงปงบประมาณ 2564 ถายทอดความรู มุงเนนการ

บํารุงรักษาสวน การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และสนับสนุนแปลงเรียนรูระบบน้ํา 1 แปลง และในปงบประมาณ 

2565 ถายทอดความรู มุงเนนการตลาดและการจัดการผลผลิตหลังเก็บเก่ียว และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ อาทิ 



ตะกราใสผลไม และอุปกรณตรวจวัดดิน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการจัดต้ังจุดรับซ้ือผลผลิตตอไปในอนาคต” 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาว 

 

ดาน นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ภายใตการดําเนินโครงการฯ ได

ดําเนินการสงเสริม และพัฒนา จนนํามาความสูความสําเร็จตามเปาหมายแปลงใหญ โดยดานการลดตนทุน

จากการวิเคราะหแผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farm Production Plan :IFPP) ตลอดท้ัง 3 

ปงบประมาณ พบวา กอนเขารวมโครงการมีตนทุนการผลิตรวมท่ี 7,200 บาท แบงเปนคาใชจายดานวัสดุ

อุปกรณ ปุยอินทรีย และปุยเคมี 4,450 บาท และคาจางแรงงาน 2,750 บาท แตเม่ือเขารวมโครงการและ

ไดรับการถายทอดความรูดานการลดตนทุนการผลิตแลว ตนทุนรวมลดลงรอยละ 23 ขณะท่ีป 2564 ลดลง

รอยละ 34 ป 2565 ลดลงรอยละ 35 

 

ดานการเพ่ิมผลผลิต อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จากการวิเคราะห IFPP ตลอดท้ัง 3 ปงบประมาณ 

โดยกอนเขารวมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ยอยูท่ี 580 กิโลกรัมตอไร หลังเขารวมมีผลผลิตเฉลี่ยอยูท่ี 638 กิโลกรัม

ตอไร คิดเปนรอยละ 10 ป 2564 ผลผลิตเฉลี่ยอยูท่ี 580 กิโลกรัมตอไร คิดเปนรอยละ 11 สําหรับป 2565 

คาดการณ พบวา ผลผลิตเฉลี่ยตอไรอาจลดลง เนื่องจาก สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปสงผลกระทบตอ

ปริมาณของผลผลิตท่ีจะออกมาในแตละป สวนดานการพัฒนาคุณภาพสมาชิกแปลงใหญไดรับการรับรอง

มาตรฐาน GAP ขณะท่ีคุณภาพดานเกรดของผลผลิต มีแนวโนมดีข้ึนในทุกรอบการผลิต 

 

“ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานของแปลงใหญมังคุดตําบลลําภี ประสบความสําเร็จไดประกอบไปดวย 

สมาชิกเปนตัวการในการขับเคลื่อนท่ีมีความสามัคคี มีความเขมแข็ง พรอมท่ีจะพัฒนาไปขางหนาดวยกัน 

โดยเฉพาะเกษตรกรตนแบบมีความรู ความสามารถ เปนผูท่ีเสียสละ มีจิตอาสาในการเปนวิทยาทาน และ

ดําเนินงานใหชุมชนมีแหลงเรียนรู รวมถึงคณะกรรมการแปลงใหญมีความซ่ือสัตยสุจริต และจากการรวมมือ

ของสมาชิกแปลงใหญและการบูรณาการรวมกันของหนวยงานตางๆ สงผลใหสมาชิกแปลงใหญมีขอมูล ฐาน

เรียนรู องคความรูตรงกับสภาพพ้ืนท่ี และความตองการของเกษตรกร สมาชิก พรอมดําเนินกิจกรรมอยาง

เขมแข็ง อีกท้ังยังเปนศูนยกลางการเรียนรูสรางความสําเร็จ เกิดความม่ังค่ัง ม่ันคง อยางยั่งยืน” อธิบดีกรม

สงเสริมการเกษตร กลาว 

 

พรอมกันนี้ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวถึงแผนพัฒนาในอนาคตของแปลงใหญมังคุดตําบลลําภีวา มี

การวางแผนดานการผลิตเพ่ือสานตอกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรมังคุด ตลอดจนสรุปผล และถอดบทเรียน

ท่ีไดรับนํามาปรับปรุง วางแผนรับมือในปถัดไป สวนดานการตลาด มีแผนท่ีจะรวมตัวผลผลิตเพ่ือขายในตลาด

ออนไลน และเปดจุดรับซ้ือของกลุมท่ีจะเปนศูนยกลางในการสงไปยังพอคา หรือตลาดคาสงโดยตรง อีกท้ังยัง

จะพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการเพ่ิมมูลคา ใชกระบวนการวิสาหกิจชุมชนเขามามีสวนรวมในการเพ่ิมมูลคา

ดวยการแปรรูป และการเก็บรักษาใหยาวนานข้ึน ทําใหสามารถจําหนายผลผลิตมังคุดไดตลอดท้ัง 

 



 
 

 



 
'รุงเรือง ไลรักษา' เกษตรดีเดน 65 ชูแนวคิดทํานอยไดมาก ปนสับปะรดเกรดคุณภาพ มาตรฐาน GAP 

 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา นายรุงเรือง ไลรักษา เกษตรกรผูปลูก

สับปะรด อยูบานเลขท่ี 136 หมูท่ี 11 ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนเกษตรกรท่ี

ไดรับคัดเลือกจากกรมสงเสริมการเกษตร ซ่ึงไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหคัดเลือก

เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ท่ีมีผลงานดีเดนระดับชาติ เพ่ือยกยองประกาศเกียรติคุณ และเผยแพรผลงาน

ดีเดนใหสาธารณชนท่ัวไปไดรูจัก เขารับรางวัลเกษตรกรดีเดน สาขาทําไร ประจําป พ.ศ. 2565 ดวยเปน

เกษตรกรท่ีปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ีของตนเองจนประสบความสําเร็จ โดยมีกรมสงเสริมการเกษตร เปนหนึ่งใน

หนวยงานหลักท่ีเขาไปสงเสริมอยางตอเนื่อง จนทําใหเกิดการพัฒนา สามารถบริหารจัดการการผลิต การตลาด

ใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน ชวยยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของครัวเรือน รวมถึงชุมชนใหดีข้ึน 

สามารถยึดถือเปนแบบอยางในแนวทางการปฏิบัติงานดานการเกษตรไดเปนอยางดี 

 

ขณะท่ี นายรุงเรือง ไลรักษา เกษตรกรดีเดน สาขาทําไร กลาววา ประกอบอาชีพทําไรสับปะรดมากวา 49 ป 

จากเคยทําสับปะรดโรงงานมากกวา 200 ไร ปจจุบันแบงสัดสวนพ้ืนท่ีทําสับปะรดโรงงานควบคูกับการทํา

สับปะรดผลสด ปรับใชพ้ืนท่ีหมุนเวียนผลิตในพ้ืนท่ี 70 ไร ทําการผลิตแบบประณีต ควบคูกับการทําตลาดของ

ตนเอง “ทํานอยแตไดมาก” เลือกสายพันธุผลสดท่ีตอบโจทยตลาด เชน พันธุเพชรบุรี1 พันธุตราดสีทอง และ

พันธุ MD2 ภายใตแบรนด SIAM GOLD ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ เนน “ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือ

ผูบริโภคไดรับสิ่งท่ีดี” ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสินคาใหถูกใจผูบริโภคมีคุณภาพสมํ่าเสมอ คือ รูปทรงสวยงาม 

รสชาติหวาน และเนื้อสี เหลืองสวย การทําเกษตรใชหลัก ตลาดนําการผลิต บริหารจัดการแบบ 

“ผูประกอบการเกษตร” สรางมูลคาสินคาตอบโจทยตลาด สงผลทําใหบริหารจัดการการผลิตและตลาดได

อยางสมดุล มีตลาดรองรับผลผลิตท่ีแนนอน หลากหลายชองทาง รวมถึงตลาดออนไลนผานเว็บไซต www.

ตลาดเกษตรกรออนไลน.com ของกรมสงเสริมการเกษตร มีผลผลิตจําหนายท้ังในรูปผลสด และแปรรูป พรอม

กันนี้ยังไดสงเสริมเกษตรกรผูปลูกสับปะรด ในพ้ืนท่ีรวมกลุมเกษตรแปลงใหญ แลกเปลี่ยนองคความรูการใช

เทคโนโลยีลดตนทุนการผลิต การสรางมูลคาเพ่ิม และการบริหารจัดการตลาดรวมกัน” 



หัวใจสําคัญของการผลิต คือ นําประสบการณมาเปนขอมูลวางแผนการผลิตใหมีผลผลิตตลอดท้ังป ไดผลผลิต

ตอไรสูง ผลผลิตเฉลี่ย 8,800 กก.ตอไร ในขณะท่ีผลผลิตภาพรวมประเทศ 3,521 กก.ตอไร มีการผลิตคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน GAP อีกท้ังยังเปนเกษตรกรท่ีไมไดมีความคิดอยูแตในกรอบ มีการศึกษาการใชเทคโนโลยีสราง

นวัตกรรมวิธีการ และดัดแปลงอุปกรณ เครื่องมือใหม ๆ ใหสามารถบริหารจัดการคุณภาพของผลผลิต

สับปะรดผลสด สามารถลดตนทุน และการแกปญหาดานการผลิตในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางการ

ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีความโดดเดนไดรับการยอมรับ และถูกนําไปประยุกตใชกันอยางแพรหลายใน

ปจจุบัน เชน เทคนิคการผลิตปุยหมักโดยใชทอระบายความรอนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสามารถผลิตปุย 

การดัดแปลงหางไถสําหรับยกรองสับปะรด การออกแบบ “แขนบูม” ในการใหน้ํา การฉีดพนปุยและสารเคมี

ในแปลง การคิดคนเทคนิคการขยายหนอพันธุ เทคนิคตาง ๆ เชน วิธีการผาหนอ การสไลดลําตน การใชเหงา 

และการชักนําดอกของสับปะรด สามารถขยายหนอพันธุท่ีมีราคาแพงอยางพันธุ MD2 สายพันธุใหม ๆ จาก

ภาครัฐและเอกชน รวมถึงเปนแหลงรวบรวม และทดสอบพันธุใหม ๆ เพ่ือคนหาพันธุท่ีเหมาะสม ตอบโจทย

ความตองการของตลาด 

 

นายรุงเรือง กลาวตอไปวา ในฐานะเปนประธานกลุมผูปลูกสับปะรดอําเภอหัวหิน รวมถึงประธานศูนยเรียนรู

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร หรือ ศพก. อําเภอหัวหิน และอ่ืนๆ อีกหลายตําแหนง ให

ความสําคัญกับการถายทอดองคความรูไปสูเพ่ือนเกษตรกร และเปนศูนยกลางการขยายผลเทคโนโลยี

นวัตกรรมการผลิตสับปะรด ของหนวยงานภาคีตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัยดานสายพันธุสับปะรดผลสด การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด และไดรับ

สนับสนุนระบบเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense ในการควบคุมระบบน้ํา ของกรมสงเสริมการเกษตร รวมถึง

เปนแปลงนํารอง “แปลงสับปะรดอัจฉริยะ” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รุงเรือง ไลรักษา เกษตรกรทําไรดีเดน ป 65 “คิดแบบผูประกอบการ” ปรับพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดผลสด

มาตรฐาน GAP ยึดหลักตลาดนําการผลิต  ทํานอยไดมาก “ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือผูบริโภคไดรับส่ิงท่ี

ดี” 

 

 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา นายรุงเรือง ไลรักษา เกษตรกรผูปลูก

สับปะรด อยูบานเลขท่ี 136 หมูท่ี 11 ตําบลหินเหล็กไฟ  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนเกษตรกร

ท่ีไดรับคัดเลือกจากกรมสงเสริมการเกษตร ซ่ึงไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหคัดเลือก

เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ท่ีมีผลงานดีเดนระดับชาติ เพ่ือยกยองประกาศเกียรติคุณ และเผยแพรผลงาน

ดีเดนใหสาธารณชนท่ัวไปไดรูจัก เขารับรางวัลเกษตรกรดีเดน สาขาทําไร ประจําป พ.ศ. 2565 ดวยเปน

เกษตรกรท่ีปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ีของตนเองจนประสบความสําเร็จ โดยมีกรมสงเสริมการเกษตร เปนหนึ่งใน

หนวยงานหลักท่ีเขาไปสงเสริมอยางตอเนื่อง จนทําใหเกิดการพัฒนา สามารถบริหารจัดการการผลิต การตลาด

ใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน ชวยยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของครัวเรือน รวมถึงชุมชนใหดีข้ึน 

สามารถยึดถือเปนแบบอยางในแนวทางการปฏิบัติงานดานการเกษตรไดเปนอยางดี 

 

ขณะท่ี นายรุงเรือง ไลรักษา เกษตรกรดีเดน สาขาทําไร กลาววา ประกอบอาชีพทําไรสับปะรดมากวา 49 ป 

จากเคยทําสับปะรดโรงงานมากกวา 200 ไร ปจจุบันแบงสัดสวนพ้ืนท่ีทําสับปะรดโรงงานควบคูกับการทํา

สับปะรดผลสด ปรับใชพ้ืนท่ีหมุนเวียนผลิตในพ้ืนท่ี  70 ไร ทําการผลิตแบบประณีต ควบคูกับการทําตลาดของ

ตนเอง “ทํานอยแตไดมาก”  เลือกสายพันธุผลสดท่ีตอบโจทยตลาด เชน พันธุเพชรบุรี1 พันธุตราดสีทอง และ

พันธุ MD2 ภายใตแบรนด SIAM GOLD ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เนน “ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือ

ผูบริโภคไดรับสิ่งท่ีดี”  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสินคาใหถูกใจผูบริโภคมีคุณภาพสมํ่าเสมอ คือ รูปทรงสวยงาม 

รสชาติหวาน และเนื้อสี เหลืองสวย การทําเกษตรใชหลัก ตลาดนําการผลิต บริหารจัดการแบบ 



“ผูประกอบการเกษตร” สรางมูลคาสินคาตอบโจทยตลาด สงผลทําใหบริหารจัดการการผลิตและตลาดได

อยางสมดุล มีตลาดรองรับผลผลิตท่ีแนนอน หลากหลายชองทาง  รวมถึงตลาดออนไลนผานเว็บไซต www.

ตลาดเกษตรกรออนไลน.com ของกรมสงเสริมการเกษตร มีผลผลิตจําหนายท้ังในรูปผลสด และแปรรูป  

พรอมกันนี้ยังไดสงเสริมเกษตรกรผูปลูกสับปะรด ในพ้ืนท่ีรวมกลุมเกษตรแปลงใหญ แลกเปลี่ยนองคความรู

การใชเทคโนโลยีลดตนทุนการผลิต การสรางมูลคาเพ่ิม และการบริหารจัดการตลาดรวมกัน”  

 

  หัวใจสําคัญของการผลิต คือ นําประสบการณมาเปนขอมูลวางแผนการผลิตใหมีผลผลิตตลอดท้ังป ไดผลผลิต

ตอไรสูง ผลผลิตเฉลี่ย 8,800 กก.ตอไร ในขณะท่ีผลผลิตภาพรวมประเทศ 3,521 กก.ตอไร  มีการผลิตคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน GAP อีกท้ังยังเปนเกษตรกรท่ีไมไดมีความคิดอยูแตในกรอบ มีการศึกษาการใชเทคโนโลยีสราง

นวัตกรรมวิธีการ และดัดแปลงอุปกรณ เครื่องมือใหม ๆ ใหสามารถบริหารจัดการคุณภาพของผลผลิต

สับปะรดผลสด สามารถลดตนทุน และการแกปญหาดานการผลิตในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางการ

ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีความโดดเดนไดรับการยอมรับ และถูกนําไปประยุกตใชกันอยางแพรหลายใน

ปจจุบัน เชน  เทคนิคการผลิตปุยหมักโดยใชทอระบายความรอนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสามารถผลิตปุย 

การดัดแปลงหางไถสําหรับยกรองสับปะรด การออกแบบ “แขนบูม” ในการใหน้ํา การฉีดพนปุยและสารเคมี

ในแปลง การคิดคนเทคนิคการขยายหนอพันธุ เทคนิคตาง ๆ เชน วิธีการผาหนอ การสไลดลําตน การใชเหงา 

และการชักนําดอกของสับปะรด สามารถขยายหนอพันธุท่ีมีราคาแพงอยางพันธุ MD2 สายพันธุใหม ๆ จาก

ภาครัฐและเอกชน รวมถึงเปนแหลงรวบรวม และทดสอบพันธุใหม ๆ เพ่ือคนหาพันธุท่ีเหมาะสม ตอบโจทย

ความตองการของตลาด 

 

นายรุงเรือง กลาวตอไปวา ในฐานะเปนประธานกลุมผูปลูกสับปะรดอําเภอหัวหิน รวมถึงประธานศูนยเรียนรู

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร หรือ ศพก. อําเภอหัวหิน และอ่ืนๆ อีกหลายตําแหนง ให

ความสําคัญกับการถายทอดองคความรูไปสูเพ่ือนเกษตรกร และเปนศูนยกลางการขยายผลเทคโนโลยี

นวัตกรรมการผลิตสับปะรด ของหนวยงานภาคีตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัยดานสายพันธุสับปะรดผลสด การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด  และไดรับ

สนับสนุนระบบเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense ในการควบคุมระบบน้ํา ของกรมสงเสริมการเกษตร รวมถึง

เปนแปลงนํารอง “แปลงสับปะรดอัจฉริยะ” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณอีกดวย 

 

 

 

 

 

 



 
เกษตรกรทําไรดีเดน ป 65 “รุงเรือง ไลรักษา” เผยสูตรความสําเร็จในการทําไรสับปะรด ตองคิดแบบ

ผูประกอบการ ปรับพ้ืนท่ีปลูกแบบหมุนเวียน เนนผลผลิตท่ีตลาดตอง เนนท่ีคุณภาพไดมาตรฐาน GAP ยึด

หลักตลาดนําการผลิต  ทํานอยไดมาก เนนการเทคโนโลย่ีแทนแรงงานคน ดัแปลงเองเพ่ือเหมาะกับพ้ืนท่ี 

 

 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา นายรุงเรือง ไลรักษา เกษตรกรผูปลูก

สับปะรด อยูบานเลขท่ี 136 หมูท่ี 11 ตําบลหินเหล็กไฟ  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนเกษตรกร

ท่ีไดรับคัดเลือกจากกรมสงเสริมการเกษตร ซ่ึงไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหคัดเลือก

เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ท่ีมีผลงานดีเดนระดับชาติ เพ่ือยกยองประกาศเกียรติคุณ และเผยแพรผลงาน

ดีเดนใหสาธารณชนท่ัวไปไดรูจัก เขารับรางวัลเกษตรกรดีเดน สาขาทําไร ประจําป พ.ศ. 2565 

 

ท้ังนี้ดวยเปนเกษตรกรท่ีปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ีของตนเองจนประสบความสําเร็จ โดยมีกรมสงเสริมการเกษตร เปน

หนึ่งในหนวยงานหลักท่ีเขาไปสงเสริมอยางตอเนื่อง จนทําใหเกิดการพัฒนา สามารถบริหารจัดการการผลิต 

การตลาดใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน ชวยยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของครัวเรือน รวมถึงชุมชนใหดี

ข้ึน สามารถยึดถือเปนแบบอยางในแนวทางการปฏิบัติงานดานการเกษตรไดเปนอยางดี 

 

นายรุงเรือง ไลรักษา เกษตรกรดีเดน สาขาทําไร กลาววา ประกอบอาชีพทําไรสับปะรดมากวา 49 ป จากเคย

ทําสับปะรดโรงงานมากกวา 200 ไร ปจจุบันแบงสัดสวนพ้ืนท่ีทําสับปะรดโรงงานควบคูกับการทําสับปะรดผล

สด ปรับใชพ้ืนท่ีหมุนเวียนผลิตในพ้ืนท่ี  70 ไร ทําการผลิตแบบประณีต ควบคูกับการทําตลาดของตนเอง “ทํา

นอยแตไดมาก”  เลือกสายพันธุผลสดท่ีตอบโจทยตลาด เชน พันธุเพชรบุรี1 พันธุตราดสีทอง และพันธุ MD2 



ภายใตแบรนด SIAM GOLD ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เนน “ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือผูบริโภคไดรับสิ่งท่ี

ดี”  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสินคาใหถูกใจผูบริโภคมีคุณภาพสมํ่าเสมอ คือ รูปทรงสวยงาม รสชาติหวาน และ

เนื้อสีเหลืองสวย 

 

สําหรับการทําเกษตรใชหลัก ตลาดนําการผลิต บริหารจัดการแบบ “ผูประกอบการเกษตร” สรางมูลคาสินคา

ตอบโจทยตลาด สงผลทําใหบริหารจัดการการผลิตและตลาดไดอยางสมดุล มีตลาดรองรับผลผลิตท่ีแนนอน 

หลากหลายชองทาง  รวมถึงตลาดออนไลนผานเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com ของกรมสงเสริม

การเกษตร มีผลผลิตจําหนายท้ังในรูปผลสด และแปรรูป  พรอมกันนี้ยังไดสงเสริมเกษตรกรผูปลูกสับปะรด ใน

พ้ืนท่ีรวมกลุมเกษตรแปลงใหญ แลกเปลี่ยนองคความรูการใชเทคโนโลยีลดตนทุนการผลิต การสรางมูลคาเพ่ิม 

และการบริหารจัดการตลาดรวมกัน 

 

นายรุงเรือง กลาวอีกวา  หัวใจสําคัญของการผลิต คือ นําประสบการณมาเปนขอมูลวางแผนการผลิตใหมี

ผลผลิตตลอดท้ังป ไดผลผลิตตอไรสูง ผลผลิตเฉลี่ย 8,800 กก.ตอไร ในขณะท่ีผลผลิตภาพรวมประเทศ 3,521 

กก.ตอไร  มีการผลิตคุณภาพ ตามมาตรฐาน GAP อีกท้ังยังเปนเกษตรกรท่ีไมไดมีความคิดอยูแตในกรอบ มี

การศึกษาการใชเทคโนโลยีสรางนวัตกรรมวิธีการ และดัดแปลงอุปกรณ เครื่องมือใหม ๆ ใหสามารถบริหาร

จัดการคุณภาพของผลผลิตสับปะรดผลสด สามารถลดตนทุน และการแกปญหาดานการผลิตในพ้ืนท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

สวนตัวอยางการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีความโดดเดนไดรับการยอมรับ และถูกนําไปประยุกตใชกัน

อยางแพรหลายในปจจุบัน เชน  เทคนิคการผลิตปุยหมักโดยใชทอระบายความรอนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สามารถผลิตปุย การดัดแปลงหางไถสําหรับยกรองสับปะรด การออกแบบ “แขนบูม” ในการใหน้ํา การฉีดพน

ปุยและสารเคมีในแปลง การคิดคนเทคนิคการขยายหนอพันธุ เทคนิคตาง ๆ เชน วิธีการผาหนอ การสไลดลํา

ตน การใชเหงา และการชักนําดอกของสับปะรด สามารถขยายหนอพันธุท่ีมีราคาแพงอยางพันธุ MD2 สาย

พันธุใหม ๆ จากภาครัฐและเอกชน รวมถึงเปนแหลงรวบรวม และทดสอบพันธุใหม ๆ เพ่ือคนหาพันธุท่ี

เหมาะสม ตอบโจทยความตองการของตลาด 

 

จากความสําเร็จในฐานะเปนประธานกลุมผูปลูกสับปะรดอําเภอหัวหิน รวมถึงประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร หรือ ศพก. อําเภอหัวหิน และอ่ืนๆ อีกหลายตําแหนง ใหความสําคัญกับ

การถายทอดองคความรูไปสูเพ่ือนเกษตรกร และเปนศูนยกลางการขยายผลเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิต

สับปะรด ของหนวยงานภาคีตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

วิจัยดานสายพันธุสับปะรดผลสด การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด  และไดรับสนับสนุนระบบเกษตร

อัจฉริยะ Handy Sense ในการควบคุมระบบน้ํา ของกรมสงเสริมการเกษตร รวมถึงเปนแปลงนํารอง “แปลง

สับปะรดอัจฉริยะ” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณอีกดวย 

 



 
ผลไมภาคใตเริ่มออกสูตลาดแลว สสก.5 สงขลา คาดการณปนี้ผลผลิตนอยลง เนื่องจากสภาพอากาศ 

 
 นายอนุชา ยาอีด ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เปดเผยวา 

จากการสัมมนาจัดทําขอมูลเอกภาพไมผลภาคใต ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 ผานระบบ Zoom 

Meeting โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 8 จังหวัดสุราษฎรธานี เปนแมขายในระบบออนไลน ณ หอง

ประชุมสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 8 จังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 

  สถานการณการผลิตผลไมภาคใต (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ป 2565 พบวาภาคใตมีเนื้อท่ีปลูก

ทุเรียนรวม 672,330 ไร ใหผลผลิตแลว 509,151 ไร ผลผลิตรวมท้ังสิ้น 465,959 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 915 

กิโลกรัมตอไร โดยผลผลิตลดลงจากปท่ีแลวรอยละ 19.19 และผลผลิตเฉลี่ยตอไรลดลง 26.15 กิโลกรัมตอไร 

ทุเรียนจะมีผลผลิตออกสูตลาดตลอดท้ังป โดยมีผลผลิตในฤดู จํานวน 382,873 ตัน นอกฤดูจํานวน 83,086 

ตัน และผลผลิตจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตตนเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม โดยมีผลผลิตมากท่ีสุดชวงเดือน

กรกฎาคม รอยละ 28.33 

 ในสวนมังคุด มีเนื้อท่ีปลูก 241,250 ไร ใหผลผลิตแลว 230,274 ไร ผลผลิตรวม 59,659 ตัน ผลผลิต

เฉลี่ย 259 กิโลกรัมตอไร ผลลิตในฤดูจํานวน 56,340 ตัน นอกฤดูจํานวน 3,319 ตัน โดยผลผลิตจะเริ่มออกสู

ตลาดตั้งแตตนเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และออกมากท่ีสุดชวงเดือนสิงหาคม รอยละ 24.24 เงาะ มีเนื้อท่ี

ปลูกรวม 70,705 ไร ใหผลผลิตแลว 69,185 ไร ผลผลิตรวม 41,858 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 605 กิโลกรัมตอไร ผล

ลิตในฤดูจํานวน 41,714 ตัน นอกฤดูจํานวน 144 ตัน และผลผลิตจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตตนเดือนมิถุนายนถึง

เดือนตุลาคม 

 โดยมีผลผลิตมากท่ีสุดชวงเดือนกรกฎาคม รอยละ 69.15 ลองกองมีเนื้อท่ีปลูก 124,730 ไร ให

ผลผลิตแลว 123,078 ไร ผลผลิตรวม 6,550 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 53 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตในฤดูจํานวน 6,532 

ตัน นอกฤดูจํานวน 18 ตัน ผลผลิตจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตตนเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม โดยมีผลผลิตมาก

ท่ีสุดชวงเดือนกันยายน รอยละ 42.46 



 จากสถานการณฝนตกตอเนื่องตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธ จนถึงปจจุบัน มีผลทําใหการออกดอกของ

ไมผลลดลง และในสวนท่ีติดผลออนก็หลุดรวง ทําใหผลผลิตลดลงจากป 2564 ในภาพรวมรอยละ 31.76 

 นายอนุชา ยาอีด ใหขอมูลเพ่ิมเติมวาปจจุบันภาคใตเขาสูฤดูฝนแลว สถานการณฝนยังตกอยาง

ตอเนื่อง คาดวาผลผลิตไมผลอาจมีแนวโนมลดลงอีก ซ่ึงจะมีการตรวจสอบขอมูล และประเมินผลผลิตอีกครั้ง

ในการจัดทําขอมูลเอกภาพไมผลภาคใตครั้งท่ี 3 ชวงกลางเดือนกรกฎาคม 2565 ชวงนี้เริ่มมีผลผลิตมังคุดออก

สูตลาดแลว ไดกําชับใหทุกจังหวัดบริหารจัดการผลผลิตโดยใชกลไกของแปลงใหญ และเครือขายเขามาชวย

ดําเนินการเรื่องการตลาด เชน จังหวัดระนอง และชุมพร เริ่มมีการประมูลมังคุดตั้งแตวันท่ี 7 พฤษภาคม ท่ี

ผานมา ราคาประมูลเม่ีอวันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 ของแปลงใหญตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

เบอรใหญสุด คือเบอร 1 ราคาอยูท่ีกิโลกรัมละ 56 บาท เบอร 2 มันลาย ราคา 51 บาท เบอร 3 ดอก ราคา 

28 บาท และเบอร 4 ดํา ราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท นอกจากนี้จะเห็นทุเรียนพ้ืนเมืองออกสูตลาดบางแลว

ประปราย ราคาประมาณกิโลกรัมละ 50 บาท 

 ท้ังนี้  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ไดมอบหมายใหเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบงานไมผลรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ ลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณ

ไมผลอยางใกลชิด และกําลังจะจัดประชุมสมาพันธชาวสวนทุเรียนภาคใต และเครือขายเกษตรกรผูปลูกมังคุด

ในเร็วๆ นี้ เพ่ือรวมกันวางแผนบริหารจัดการและประเมินสถานการณ ท่ีสําคัญการพัฒนาคุณภาพทุกข้ันตอน

เปนสิ่งท่ีสําคัญมาก เพ่ือใหผลผลิตออกมาตรงความตองการของผูบริโภค 

 ในสวน ทุเรียนไดรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดภาคใต ประชาสัมพันธไมใหมีการตัดทุเรียนออนออก

สูตลาดเด็ดขาด โดยกําหนดมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ จัดอบรมใหความรูเจาหนาท่ีเรื่องการวิเคราะหทุเรียน

คุณภาพและสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจสอบ ควบคูกับการพัฒนาเจาหนาท่ีและเกษตรกรในการพัฒนาไม

ผลคุณภาพเขาสูมาตรฐาน GAP เพ่ือการสงออก และจัดทําโครงการปองกันกําจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนดวย

วิธีผสมผสาน 

 ปจจุบันอากาศรอนชื้น เกษตรกรตองระวังการเขาทําลายของโรคและแมลงดวย เพ่ือควบคุมคุณภาพ

ผลผลิต และลดการสูญเสีย ท้ังนี้ไดแจงใหทุกจังหวัดประชาสัมพันธสรางการรับรูกับเจาหนาท่ีและผูแทน

เกษตรกรในพ้ืนท่ีแลวอยางตอเนื่อง ในสวนสถานการณดานราคา เนื่องจากสภาพอากาศในปนี้มีฝนตกตอเนื่อง 

ผลผลิตภาพรวมนอยลงกวาปท่ีผานมา คาดวาราคาคอนขางสูง ในสวนทุเรียนยังไดรับความนิยมและเปนท่ี

ตองการมาก สวนเงาะ มังคุดและลองกอง จากสภาพอากาศคาดวาการกระจายตัวของผลผลิตนาจะออกสู

ตลาดไมพรอมกัน ท้ังนี้หากผลผลิตมีคุณภาพ ก็ไมนากังวลเรื่องราคา นายอนุชา กลาวท้ิงทาย 

 

 

 

 

 

 



 
“นิพนธ” เปดโครงการ “คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะหฯ” แกไขปญหาเกษตรกรใน พท.

นราธิวาส 

 

 
“นิพนธ” เปดโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะหฯ” แกไขปญหาเกษตรกรในพ้ืนท่ีจ.นราธิ

วาส พรอมเรงยกระดับรายไดเกษตรกร 

วันนี้ (19 พ.ค.65 ) นายนิพนธ บุญญามณี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานเปดโครงการ

คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งท่ี 3 

ปงบประมาณ 2565 โดยมีนายสนั่น พงษอักษร ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส นายจตุรงค พรหมวิจิต เกษตร

จังหวัดนราธิวาส นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ เจาหนาท่ี พ่ีนองเกษตรกร 

และประชาชนท่ัวไป ใหการตอนรับ ณ อาคารรื่นอรุณ อาคารอเนกประสงคเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุ

ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 

นายนิพนธ กลาววา โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี เปนโครงการท่ีไดรับพระมหากรุณาธิคุณท่ีในวโรกาสท่ี

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษาในป 2545 โดยกระทรวง

เกษตรและสหกรณไดขอพระราชานุญาตจัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีทูลถวาย สมเด็จพระบรมฯ และ

ทรงรับโครงการดังกลาวไวในพระราชานุเคราะห โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีนี้ เปนรูปแบบของการ

แกไขปญหาใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี พรอมกับถายทอดความรูใหแกเกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เปนโครงการ

ท่ีเปนประโยชนตอเกษตรกรเปนอยางยิ่ง เพราะเกษตรกรจะไดรับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ดาน ซ่ึงเปน

การนําบุคลากร อุปกรณ เครื่องมือ และองคความรู ดานการเกษตรมาใหบริการแกพ่ีนองเกษตรกรถึงในพ้ืนท่ี

สามารถเขาถึงงานบริการทางวิชาการ และไดรับการแกไขปญหาดานการเกษตรอยางครบภายใตความรวมมือ

ระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริมการเกษตรในระดับพ้ืนท่ี ศูนยบริการและการถายทอด



เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร สนับสนุนให

เกษตรกรในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีมีปญหาใหไดรับการบริการทางการเกษตรอยางรวดเร็ว ท่ัวถึงและครบถวน 

 

โดยภายในงานไดเปดใหบริการถึง 13 คลินิก ไดแก คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกขาว คลินิกปศุสัตว คลินิก

ประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกหมอนไหม คลินิกสงเสริม

การเกษตร คลินิกการยางแหงประเทศไทย และคลินิกสินเชื่อเพ่ือเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีการจําหนายผลผลิต

และผลิตภัณฑจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสินคาอุปโภค บริโภค ราคาพิเศษ เพ่ือสรางรายไดลด

รายจายใหประชาชนในพ้ืนท่ีอีกดวย 

 

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ยังไดขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยอํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน

ทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือแกไขปญหาความ

ยากจนในระดับบุคคลและครัวเรือน โดยเปนการสะทอนถึงตัวชี้วัดในดานการเขาถึงบริการภาครัฐ รายได 

การศึกษา เปนตน ซ่ึงมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกันกับการแกไขปญหาเรื่องการเกษตร ยกระดับราคาสินคา

การเกษตร เพ่ิมรายไดใหเกษตรกร ท่ีจะทําใหเกษตรกรทุกกลุมมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน มีรายไดพนเสนความ

ยากจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานเปดงานคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งท่ี 3 ปงบประมาณ 2565 

 
วันนี้ 19 พ.ค. 65 เวลา 10.00 น. ท่ี อาคารรื่นอรุณ อาคารอเนกปะสงคเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ต.สุไหงโก-

ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายนิพนธ บุญญามณี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธานเปด

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งท่ี 3 

ปงบประมาณ 2565 โดยมีนายสนั่น พงษอักษร ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสกลาวตอนรับและนายจตุรงค 

พรหมวิจิต เกษตรจังหวัดนราธิวาสกลาวรายงาน พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ ภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีเขารวมงานในครั้งนี้ 

 

การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ในพระราชานุเคราะห ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการปฏิบัติงาน

เชิงรุก โดยท่ีเกษตรกรไมตองเดินทางไปพบเจาหนาท่ี ณ ท่ีตั้งของหนวยงาน ในการใหบริการดานวิชาการ การ

ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตรแกเกษตรกร ซ่ึงเปนการแกไขปญหาดานการเกษตร และ

สอดคลองตามความตองการของเกษตรกรไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง ตลอดจนสรางการรับรู ใหมีความตระหนักถึง

ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดจิตสํานึกในการชวยกันอนุรักษอยางยั่งยืน ซ่ึงมีการบูรณาการ

ความรวมมือกันระหวางหนวยงานวิชาการหนวยงานสงเสริม และหนวยงานท่ี เก่ียวของ รวมใหบริการ

เกษตรกร ใหสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายในงานมีกิจกรรมการจัด

นิทรรศการใหความรู การเปดใหบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีดานตางๆจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน ๑๓ คลินิก ไดแกคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกขาว คลินิกปศสัตว 

คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกหมอนไหม คลินิกสงเสริม

การเกษตร คลินิกการยางแหงประเทศไทย คลินิกสินเชื่อเพ่ือ 

 



นอกจากนี้ ยังมีการจําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสินคาธงฟาราคาพิเศษ 

ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากสวนราชการท่ีเก่ียวของไดแก หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการคลัง องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน สถานีตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส สถานีตํารวจภูธรสุไหงโก-ลก ผูนําชุมชน และเทศบาลเมืองสุไหงโก-

ลก โดยการจัดงานในวันนี้คาดวาจะมีเกษตรกร มารวมงานและเขารับบริการทางการเกษตรไมนอยกวา 30 คน 
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