
 
 

 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 28 เมษายน 2565 

 

ประเด็น ลำดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ทุเรียน 1 เปิดฤดูกาลหมอนทอง ดีเลิศเยี่ยม เพื่อการส่งออก สำนักข่าวไทย 

2 “เฉลิมชัย” เปิดฤดูกาลหมอนทอง ดีเลิศ ดีเยี่ยม ดัน “ทุเรียนไทย” 
ขึ้นแท่นคุณภาพดีที่สุดในโลก 

สยามฮอตไลน์นิวส์ 

3 เปิดฤดูกาลหมอนทองภาคตะวันออก TNN 
4 แปลงใหญ่ทุเรียนวังโตนดเจ๋ง ผลิตทุเรียนเกรด A-B ได้ร้อยละ 80 

แถมเน้น Zero Covid เข้มข้น 
เกษตรก้าวไกล 

ผู้นำเยาวชนเกษตร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร เผย 5 ผู้นำเยาวชนเกษตร ปี 65 เหินฟ้าสู่
ญ่ีปุ่นแล้ว พร้อมลุยฝึกงานฟาร์มยาว 11 เดือน ชี้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาอาชีพเกษตรไทย 

สยามฮอตไลน์นิวส์ 

6 “ผู้นำเยาวชนเกษตร” เหินฟ้าสู่ญี่ปุ่นแล้ว พร้อมลุยฝึกงานฟาร์มยาว สยามฮอตไลน์นิวส์ 
7 "ผู้นำเยาวชนเกษตร" เหินฟ้าสู่ญี่ปุ่นพร้อมลุย "ฝึกงานฟาร์ม" แล้ว คมชัดลึก 
8 กรมส่งเสริมการเกษตรเผย 5 ผู้นำเยาวชนเกษตร ปี 65 เหินฟ้าสู่

ญี่ปุ่นแล้ว 
ไทยแลนด์พลัส 

ลงพื้นที่เกษตรกร 9 คุยข่าวชาวเกษตร สวท.อุดรธานี 
10 เกษตร อ.สันกำแพง ลงพ้ืนที่เกษตรกร เชียงใหม่นิวส์ 

 
  



 
 
 
ประเด็น  เปิดฤดูกาลหมอนทอง ดีเลิศเยี่ยม เพื่อการส่งออก 
ช่องทาง  สำนักข่าวไทย 
  



 
“เฉลิมชัย” เปิดฤดูกาลหมอนทอง ดีเลิศ ดีเยี่ยม ดัน “ทุเรียนไทย” ขึ้นแท่นคุณภาพดีที่สุดในโลก 

 
 

รมว.เกษตรฯ เปิดงาน Eastern Monthong Best Quality เปิดฤดูกาลหมอนทองดีเลิศที่คุณภาพ ดีเยี่ยมเพ่ือส่งออก 
เข้มมาตรการ Zero Covid ประกาศยืนหนึ่ง “ทุเรียนไทย” มีคุณภาพดีที่สุดในโลก พร้อมเดินหน้าแก้ทุเรียนอ่อนภาคตะวันออก
ปี 65 
 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน
ประชาสัมพันธ์ Eastern Monthong Best Quality เปิดฤดูกาล “ทุเรียนหมอนทองตะวันออก” ดีเลิศที่คุณภาพ ดีเยี่ยมเพ่ือ
ส่งออก ณ สวนทุเรียนน้ำกร่อย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม โดยมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดจันทบุรี และเกษตรกร ให้การต้อนรับ 

ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตและการส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียน มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยเราประสบ
ปัญหาภาวการณ์แข่งขันท่ีมีข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้าท่ีเข้มงวดขึ้นรวมถึงการควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพ และปัญหาผลไม้
ราคาตกต่ำในช่วงผลผลิตกระจุกตัว ดังนั้นแนวทางท่ีจะพัฒนาภาคเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ทุเรียน” จึงต้องพัฒนาทั้งระบบ
ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งเกษตรกร ล้ง ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต เน้นการผลิตที่สอดคล้องกับตลาดโดยยึดหลักตลาดนำการผลิต สร้างและขยายตลาดโดยเฉพาะตลาดภายในประเทศให้
มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ คือการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

“เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นฤดูกาลผลไม้ของภาคตะวันออกซ่ึงจะมีผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญออกสู่ตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะ “ทุเรียน” ซึ่งขณะนี้มีความเป็นห่วงในเรื่องของ COVID-19 และปัญหา “ทุเรียนอ่อน” จึงได้มอบหมาย



ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่ระดับสวนเกษตรกร และ
มาตรการควบคุมป้องกันแก้ไข “ทุเรียนอ่อนภาคตะวันออก” ปี 2565 ระดับสวนเกษตรกร เพื่อใช้เป็นมาตรฐานให้ทุกสวนผลไม้
ส่งออกได้ยึดถือปฏิบัติและเป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือเป้าหมายให้ “ทุเรียนไทย” มีคุณภาพดี
ที่สุดในโลกและมีมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมเป็นพี่เลี้ยง และพร้อมแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน” รมว.เกษตรฯ กล่าว 
 รมว.เกษตรฯ กล่าวต่อไปว่า การจัดงานครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเน้นย้ำความมีคุณภาพของ “ทุเรียนตะวันออก” ที่เป็น
สินค้าเกษตรให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคท้ังภายในประเทศและต่างประเทศขอยืนยันว่าหาก “ทุเรียนไทย” เรายังรักษาคุณภาพ
ไว้ได้ ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการส่งออกอย่างแน่นอน จึงต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกันรักษาคุณภาพทุเรียนไทย และไม่ให้มี
การตัด “ทุเรียนอ่อน” อย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ เตรียมจะขยายช่องทางส่งทางรางรถไฟขนส่งไปจีน คาดว่า 1-2 เดือน จะแล้ว
เสร็จ เพ่ืออำนวยความสะดวกได้มากข้ึน 

โอกาสนี้ รมว.เกษตรฯ ได้ร่วมขึ้น sky walk เพ่ือตัดทุเรียนพร้อมจำหน่าย ร่วมกับ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร นายธีรพัฒน์ อุ่นใจ ที่ปรึกษาสมาพันธุ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกและเกษตรกรดีเด่น พร้อมกับ
แกะทุเรียนเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์งาน Eastern Monthong Best Quality เปิดฤดูกาลทุเรียนหมอนทอง
ตะวันออกดีเลิศที่คุณภาพ ดีเยี่ยมเพ่ือส่งออก 
 ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ปลูก “ทุเรียน” ประมาณ 320,000 ไร่ และมีปริมาณผลผลิต “ทุเรียน” ประมาณ 490,000 
ตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 65 ของ 3 จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนภาคตะวันออก และยังมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ทดแทนพืชชนิดอื่น เช่น ยางพารา เงาะ ลองกอง เป็นต้น 

แหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีได้แก่ อำเภอท่าใหม่ เขาคิชฌกูฏและขลุง เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีทั้ง
เกษตรกรรายเดิม เกษตรกรรายใหม่ และมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทเกษตรกรชาวสวนเดิมเข้ามาเริ่มทำการเกษตรมากข้ึน 
มีการปฏิบัติดูแลรักษาเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการสวนเพ่ิมข้ึน ทำ
ให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงขึ้นตลอดระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมา 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินมาตรการเตรียม
ความพร้อมรองรับผลผลิต”ทุเรียนภาคตะวันออก ปี 2565 ที่เน้นให้การส่งออกผลไม้ต้อง Zero Covid และต้องไม่มีปัญหา
ทุเรียนอ่อน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการส่งออก สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน
ที่เป็นตลาดส่งออกหลัก 
 ในฤดูกาลผลไม้ปีนี้ จีนในฐานะประเทศคู่ค้าสำคัญผลไม้ของภาคตะวันออกกำหนดว่าต้องตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 
ทั้งในคน ผลไม้และองค์ประกอบอื่นในการขนส่งเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร จึงได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดงาน Eastern Monthong Best 
Quality เปิดฤดูกาลหมอนทองภาคตะวันออก ดีเลิศที่คุณภาพ ดีเยี่ยมเพ่ือส่งออก ขึ้นในวันนี้ เพ่ือประชาสัมพันธ์ และสร้าง
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันทุเรียนอ่อนและมาตรการ Zero Covid ของทั้งเกษตรกรเจ้าของสวนและ
ผู้ประกอบการส่งออกในภาคตะวันออกทุกจังหวัด 

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานการควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อย
คุณภาพออกสู่ตลาดภาคตะวันออก ปี 2565 การแสดงผลผลิตทุเรียน GI ของภาคตะวันออก จำนวน 6 ประเภท 3 จังหวัดของ
ภาคตะวันออก ได้แก่ ทุเรียนหมอนทองปราจีนบุรี ชะนีเกาะช้างตราด นกหยิบจันทบุรี กบสุวรรณจันทบุรี พวงมณีจันทบุรี นวล
ทองจันทร์จันทบุรี และร่วมชิมทุเรียน 7 สายพันธุ์ 
  



 
 
 
ประเด็น  เปิดฤดูกาลหมอนทองภาคตะวันออก 
ช่องทาง  TNN 
 
  



 

แปลงใหญ่ทุเรียนวังโตนดเจ๋ง ผลิตทุเรียนเกรด A-B ได้ร้อยละ 80 แถมเน้น Zero Covid เข้มข้น 

 

“กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับเกษตรกร โดยนำหลักเกษตรสมัยใหม่มาบริหาร

จัดการร่วมกับการเชื่อมโยงตลาดในยุคปัจจุบัน เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

และเชื่อมโยงตลาด ตามนโยบายสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตรของ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ โดยจัดทำโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน โดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางใน

การดำเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพ่ือร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้

เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม” 

 “โดยหนึ่งในแปลงตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับการบริหารจัดการแปลง คือ แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 6 

ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ที่ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง

ตลาดกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2563 จนสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลิตทุเรียนเกรด A และ B ได้ถึงร้อยละ 80 

และปลอดทุเรียนอ่อนร้อยละ 100” 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพ่ือติดตามและ

ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด รวมถึงผลการดำเนินมาตรการป้องกัน

การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 ระดับสวนเกษตรกร  หรือ Zero Covid และปัญหาทุเรียนอ่อน ซึ่งมีผลการดำเนินการ

ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 



 

ด้าน นายมณี ภาระเปลื้อง ประธานแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลวังโตนด กล่าวว่า ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 35 ราย 

พ้ืนที่ปลูกทุเรียนรวม 300 ไร่ ผลผลิตโดยเฉลี่ยต่อปีประมาณ 500 ตันสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ปีละประมาณ 35 ล้าน

บาท การที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กับกรมส่งเสริมการเกษตร ถือว่า สร้าง

ประโยชน์ให้กับเกษตรกรสมาชิกเป็นอย่างมาก เพราะทำให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ เพื่อให้สามารถส่งผล

ผลิตเข้าสู่ล้งเพื่อการส่งออกได้อย่างยั่งยืน ด้วยนำเครื่องจักรมาช่วยในขั้นตอนการลดต้นทุนการผลิต และปัญหาแรงงานและการ

พัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ 

“ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ฯ ได้สนับสนุนวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จำนวน 

2,786,611  บาท เพ่ือจัดหา เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ, เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง, เครื่องบดหั่นย่อยซากพืช, เครื่องตัดแต่งพุ่ม

ไม,้ เครื่องเป่าลมสะพายหลัง, เครื่องชั่งแบบดิจิตอล เป็นต้น ซึ่งเครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 

โดยเฉพาะปัญหาด้านแรงงานและการห้ามใช้สารเคมียาฆ่ายาทำให้ประสบปัญหาแรงงานและมีต้นทุนในการผลิตมากขึ้น” นาย

มณี กล่าว 

 พร้อมกันนี้ ประธานแปลงใหญ่ ยังได้ให้มุมมองถึงแนวคิดในการประกอบอาชีพว่า  ในการทำสวนผลไม้หรือการเป็น

เกษตรกร ถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติสามารถเลี้ยงชีพได้ เราต้องมีใจรักในอาชีพทำสวน ซึ่งจะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมี

ความสุข ร่วมกับการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและปลอดภัยตรงตามมาตรฐาน GAP ให้ผู้บริโภคได้รับประทานด้วยความเชื่อมั่น ก็

จะทำให้เรามีกำลังใจ ในการรักษาคุณภาพและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

 “อีกทั้งต้องมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกทุเรียน เพ่ือร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนการผลิต การพัฒนา และการแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค้นคว้านำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ควบคู่กับการทำการเกษตรให้มีความยั่งยืน พร้อมกับมีการ

ปรับตัวแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารการจัดงานสวนให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยมี

เป้าหมายการทำสวนทุเรียนคุณภาพส่งออก ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีความมั่งคงในอาชีพไปด้วยกัน และจากความร่วมมือที่

เกิดข้ึน ได้ทำให้แปลงใหญ่ทุเรียนแห่งนี้สร้างผลผลิตทุเรียนเป็นเกรด A และ B ได้ถึงร้อยละ 80”ประธานแปลงใหญ่ทุเรียนกล่าว 

นายมณี อธิบายถึงหลักการสำคัญว่า ต้องมีการใช้เทคโนโลยี ร่วมกับวิธีการตัดแต่งผล และการไว้ผลใกล้ด้านบนของ

ต้น/ปลายกิ่ง (โรงอาหาร) เพื่อเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ซึ่งประสบผลสำเร็จ ทำให้ผลผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี และ

อัตราการลดผลผลิตที่เป็นตำหนิ ซึ่งจุดนี้จะต้องเชื่อมโยงกับการทำให้ทุเรียนติดผลดี ที่ประกอบด้วย 1. ควบคุมปริมาณและ

ระยะเวลาการให้น้ำ เพ่ือควบคุมเกสรตัวเมียให้มีความพร้อมต่อการผสม (ไม่ให้บานมากเกินไป) และเมื่อนำเกสรตัวผู้มาผสมจะ

ได้ไม่ฟุ้งกระจาย 2. ก่อนดอกบาน 7 วัน ควรป้องกันการเข้าทำลายของศัตรูพืช (เพลี้ยไฟ ไรแดง) ที่บริเวณดอกทุเรียน  3. เมื่อ

ดอกบาน 80 % ของปริมาณทั้งต้น ควรลดปริมาณการให้น้ำ และขยายเวลาจากเดิม (ทุก 2 วัน/ครั้ง เป็น 3 วัน/ครั้ง)  4. เมื่อ

ดอกทุเรียนเข้าสู่ระหางแย้ ลดปริมาณการให้น้ำเหลือ 30% และฉีดพ่นด้วยธาตุอาหารเสริมทุก 7 วัน และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ตามกลไกการออกฤทธิ์ โดยการสำรวจแปลงทุก 15 วัน     

 ขณะเดียวกัน จากที่เน้นในเรื่องของคุณภาพผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเป็นสำคัญ ทางประธานกลุ่ม และเกษตรกรสมาชิก

จึงเลือกท่ีจะเลือกเก็บเกี่ยวเฉพาะผลทุเรียนที่แก่จัดเท่านั้น เพ่ือให้ปลอดทุเรียนอ่อน 100% โดยนอกจากการสังเกตุลักษณะผล 



เช่น มีสีเปลือกจะเปลี่ยนจากสีเขียวสดเป็นสีน้ำตาลหรือสีเขียวแกมเทา ก้านผลมีสีเข้มข้ึน เป็นสีน้ำตาลเข้ม สากตรงรอยต่อ

ระหว่างก้านผลตอนบนกับก้านผลตอนล่าง (บริเวณปลิงทุเรียน) จะบวมใหญ่ เห็นรอยต่อชัดเจน เป็นต้น ยังจะใช้วิธีการนับอายุ

ทุเรียน โดยนับจำนวนจากวันหลังดอกบานจนถึงวันที่ผลแก่พร้อมเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ คือ กระดุมใช้

เวลา   90–100  วัน ชะนี ใช้เวลา 100–110 วัน ก้านยาว ใช้เวลา 120–130 วัน และหมอนทอง ใช้เวลา 120–130 วัน 

“อีกสิ่งที่ทางแปลงใหญ่ของเราได้เน้นดำเนินการ คือ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID 

– 19 ระดับสวนเกษตรกร หรือ  Zero Covid ด้วยเป็นเรื่องสำคัญที่เกษตรกรผู้ปลูกทุกเรียนทุกคนต้องดำเนินการ เพราะใน

ฤดูกาลผลไม้ปีนี้ จีนในฐานะประเทศคู่ค้าสำคัญของผลไม้ของภาคตะวันออกได้กำหนดไว้ว่าต้องตรวจไม่พบเชื้อ COVID -19 ทั้ง

ในคน ผลไม้ และองค์ประกอบอื่นในการขนส่ง ซึ่งจากการเข้ามาให้ความรู้และข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร

จังหวัดจันทบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม จึงได้กำหนดให้ทุกสวนของสมาชิก ต้องปฏิบัติทั้ง 11 ข้อแนะนำ 

 ทั้งนี้ มาตรการระดับสวนเกษตรกร ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้แนะนำให้ดำเนินการ ประกอบด้วย 1. มีจุดตรวจวัด

อุณหภูมิร่างกาย อย่างน้อย 1 จุด 2. มีจุดล้างมือพร้อมน้ำยาล้างมือหรือเจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1 จุด 3. มีแนวกั้น

บริเวณอาณาเขตของสวน และมีจุดเข้าออกทางเดียว  4. การเข้าออกของแรงงานและคนในสวน ห้ามไม่ให้แรงงานของสวนออก

จากสวน หรือถ้ามีการออกจากสวนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิหรือมีมาตรการดำเนินการอ่ืนๆ 5. การเข้าออกของ

บุคคลภายนอก ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกสวนโดยไม่มีความจำเป็น และถ้ามีการเข้าออกต้องผ่านการคัดกรอง และมีการจด

บันทึกท้ังคนและรถที่ผ่านเข้าออก 6. ให้แรงงานและผู้เกี่ยวข้องในสวนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม 7. มีการสวมหน้ากาก

อนามัยตลอดเวลาและทุกคน 8. มีการตรวจ ATK ทุก 7 วัน ทั้งเจ้าของสวนและแรงงาน และคนเข้าออกสวนต้องมีใบรับรองผล

ตรวจ ATK 9. สวมถุงมอืที่สะอาดในขณะที่มีการปฏิบัติงานในสวน 10. ต้องมีการเว้นระยะห่างของบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร 

และ และ 11. มีการจดบันทึกทุกขั้นตอนในแต่ละวัน ได้แก่ การเข้าออกสวน ผลตรวจ ATK  การวัดอุณหภูมิ การฉีดวัคซีน เป็น

ต้น     

 “ในปัจจุบันนี้ สิ่งสำคัญท่ีจะให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและผลไม้อ่ืน ๆอยู่รอดได้ คือ ต้องเน้นผลผลิตคุณภาพออกสู่ตลาด 

และต้องมีการทำตลาดออนไลน์ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวัง Covid-19 พร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าควบคู่กันหลาย ๆ ช่องทาง ทั้ง 

ล้ง พ่อค้าคนกลาง นักท่องเที่ยว และออนไลน์ และสุดท้าย คือ พัฒนาคุณภาพและรวมกลุ่มกันจัดการผลผลิตและการตลาด

ร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งทั้งหมดนี้ ทางเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอที่อยู่ใกล้บ้านสามารถช่วยให้คำปรึกษาได้อย่างดี” นายมณี กล่าว

ในที่สุด 

  



 

กรมส่งเสริมการเกษตร เผย 5 ผู้นำเยาวชนเกษตร ปี 65 เหินฟ้าสู่ญี่ปุ่นแล้ว พร้อมลุยฝึกงานฟาร์มยาว 11 เดือน ชี้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพเกษตรไทย 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการเตรียมความ

พร้อมให้กับผู้นำเยาวชนเกษตร ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 

2565 (รุ่นที่ 40) ตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural 

Exchange Council : JAEC) ระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน 

จังหวัดกาญจนบุรี 

 โดยได้มีการอบรมความรู้ต่าง ๆ ตามโปรแกรมที่กำหนด อาทิ ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น สำหรับสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

วัฒนธรรม การใช้ชีวิตแบบชาวญี่ปุ่น ความรู้ด้านการเกษตร รวมถึงการฝึกร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้ฝึกงานได้ในระยะยาว 

ขณะนี้ฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยผูน้ำเยาวชนเกษตร ทั้ง 5 คน ประกอบด้วย นายศศิพงษ์ คงบุญ 

กรุงเทพมหานคร, นายธีรยุทธ เกตุหอม จังหวัดปราจีนบุรี, นายอนันดา สุขใจ จังหวัดอุดรธานี, นายคุณานนท์ เสาสามา จังหวัด

มหาสารคาม และนางสาวณัฐณิชา ตาใจ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปว่า สืบเนื่องจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

เริ่มคลี่คลายลง ทางประเทศญี่ปุ่น ได้มีการผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างประเทศ ในการนี้ สำนัก

ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว จึงได้รับอนุญาตให้ผู้นำเยาวชนเกษตรรุ่นที่ 40 ทั้ง 5 คน เดินทางเข้า



ประเทศญี่ปุ่นได้เป็นกรณีพิเศษ โดยเดินทางเมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา ด้วยสายการบิน Japan Airlines ณ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ 

“ท้ังนี้ ผู้นำเยาวชนเกษตรรุ่นที่ 40 ทั้ง 5 คน จะเข้าฝึกงานฟาร์มของครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ในรูปแบบที่เรียกว่า on 

the job training เป็นระยะเวลา 11 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 ถึง 5 มีนาคม 2566 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร

หวังว่า ผู้นำเยาวชนเกษตรที่ผ่านการฝึกงานในโครงการดังกล่าว จะได้นำประสบการณ์ต่าง ๆ และความรู้ความชำนาญที่ได้รับ 

ตลอดจนแนวความคิดในการดำเนินชีวิตที่มีระเบียบมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของ

ตนเอง ในประเทศไทยต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

  



 

"ผู้นำเยาวชนเกษตร" เหินฟ้าสู่ญี่ปุ่นพร้อมลุย "ฝึกงานฟาร์ม" แล้ว 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการเตรียมความ

พร้อมให้กับ "ผู้นำเยาวชนเกษตร" ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 

2565 (รุ่นที่ 40) ตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural 

Exchange Council : JAEC) ระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน 

จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยได้มีการอบรมความรู้ต่าง ๆ ตามโปรแกรมที่กำหนด อาทิ ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น สำหรับสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

วัฒนธรรม การใช้ชีวิตแบบชาวญี่ปุ่น ความรู้ด้านการเกษตร รวมถึงการฝึกร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้ฝึกงานได้ในระยะยาว 

ขณะนี้ฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมได้เสร็จสิ้นแล้ว โดย "ผู้นำเยาวชนเกษตร" ทั้ง 5 คน 

ประกอบด้วย นายศศิพงษ์ คงบุญ กรุงเทพมหานคร, นายธีรยุทธ เกตุหอม จังหวัดปราจีนบุรี, นายอนันดา สุขใจ 

จังหวัดอุดรธานี, นายคุณานนท์ เสาสามา จังหวัดมหาสารคาม และนางสาวณัฐณิชา ตาใจ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความพร้อม

อย่างเต็มที่ 



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปว่า สืบเนื่องจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

เริ่มคลี่คลายลง ทางประเทศญี่ปุ่น ได้มีการผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศ ของชาวต่างประเทศ ในการนี้ 

สำนักท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว จึงได้รับอนุญาตให้ผู้นำเยาวชนเกษตรรุ่นที่ 40 ทั้ง 5 คน เดินทางเข้า

ประเทศญี่ปุ่นได้เป็นกรณีพิเศษ โดยเดินทางเมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา ด้วยสายการบิน Japan Airlines ณ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ 

“ทั้งนี้ ผู้นำเยาวชนเกษตรรุ่นที่ 40 ทั้ง 5 คน จะเข้าฝึกงานฟาร์มของครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ในรูปแบบ ที่เรียกว่า on 

the job training เป็นระยะเวลา 11 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 ถึง 5 มีนาคม 2566 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร

หวังว่า ผู้นำเยาวชนเกษตรที่ผ่านการฝึกงานในโครงการดังกล่าว จะได้นำประสบการณ์ต่าง ๆ และความรู้ความชำนาญที่ได้รับ 

ตลอดจนแนวความคิดในการดำเนินชีวิตที่มีระเบียบมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของ

ตนเอง ในประเทศไทยต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

 

  



 

กรมส่งเสริมการเกษตรเผย 5 ผู้นำเยาวชนเกษตร ปี 65 เหินฟ้าสู่ญี่ปุ่นแล้ว 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรเผย 5 ผู้นำเยาวชนเกษตร ปี 65 เหินฟ้าสู่ญี่ปุ่นแล้ว พร้อมลุยฝึกงานฟาร์มยาว 11 เดือน ชี้เกิดประโยชน์

ต่อการพัฒนาอาชีพเกษตรไทย 

  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการเตรียม

ความพร้อมให้กับผู้นำเยาวชนเกษตร ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น 

ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 40) ตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น (The Japan 

Agricultural Exchange Council : JAEC) ระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 21 เมษายน 2565  ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชน

เกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยได้มีการอบรมความรู้ต่าง ๆ ตามโปรแกรมที่กำหนด อาทิ ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น สำหรับสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

วัฒนธรรม การใช้ชีวิตแบบชาวญี่ปุ่น  ความรู้ด้านการเกษตร รวมถึงการฝึกร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้ฝึกงานได้ในระยะยาว 

ขณะนี้ฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยผูน้ำเยาวชนเกษตร ทั้ง 5 คน ประกอบด้วย นายศศิพงษ์ คงบุญ 



กรุงเทพมหานคร, นายธีรยุทธ เกตุหอม จังหวัดปราจีนบุรี, นายอนันดา สุขใจ จังหวัดอุดรธานี, นายคุณานนท์ เสาสามา จังหวัด

มหาสารคาม และนางสาวณัฐณิชา ตาใจ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปว่า สืบเนื่องจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

เริ่มคลี่คลายลง ทางประเทศญี่ปุ่น ได้มีการผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างประเทศ ในการนี้ สำนัก

ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว จึงได้รับอนุญาตให้ผู้นำเยาวชนเกษตรรุ่นที่ 40 ทั้ง 5 คน เดินทางเข้า

ประเทศญี่ปุ่นได้เป็นกรณีพิเศษ โดยเดินทางเมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมาด้วยสายการบิน Japan Airlines ณ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ 

“ทั้งนี้ ผู้นำเยาวชนเกษตรรุ่นที่ 40 ทั้ง 5 คน จะเข้าฝึกงานฟาร์มของครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ในรูปแบบ ที่เรียกว่า on 

the job training เป็นระยะเวลา 11 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 ถึง 5 มีนาคม 2566 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร

หวังว่า ผู้นำเยาวชนเกษตรที่ผ่านการฝึกงานในโครงการดังกล่าว จะได้นำประสบการณ์ต่าง ๆ และความรู้ความชำนาญที่ได้รับ 

ตลอดจนแนวความคิดในการดำเนินชีวิตที่มีระเบียบมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของ

ตนเอง ในประเทศไทยต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

 

  



 

  



 

เกษตร อ.สันกำแพง ลงพ้ืนที่เกษตรกร 

 

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายศรศักดิ์ ยศชนะ เกษตร อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางพัชรา 

อุ่นคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ,น.ส.ภรณส์ุดา ปัญญานิล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ,น.ส.รริน

ธร รินสินจ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และน.ส.พาวิณี แซ่ล้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยือน

เกษตรกรตามโครงการ 1 กลุ่ม 1 ทฤษฎีใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย อาทิเช่น กล้วย กระท่อม ฝรั่ง เลี้ยงหมูป่า 

เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาในบ่อ และได้ให้คำแนะนำการข้ึนทะเบียนพืชกระท่อม โดยมี นายจิตติ มหาวรรณ และนางจิตรา นันตา 

เกษตรกรผู้ปลูกกระท่อม ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ณ แปลงเกษตรกร”บ้านสันใต้” หมู่ที่ 9 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.

เชียงใหม่ 

 


