
1 

 

 

 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 23 มิถุนายน 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ่ 1. ผลักดัน "แปลงใหญ่ผักพังงา" สู่ครัวอันดามัน 

น าร่อง 4 อ าเภอ 
คมชัดลึกออนไลน์  

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

Young Smart Farmer 
 

2. เกษตรกรรุ่นใหม่ไม่หวั่นปุ๋ยแพง น าวัสดุเกษตร
หลายชนิด ท าปุ๋ยลดต้นทุน 

Time News 

แปลงใหญ่ 3. เกษตรจังหวัดนครพนม พัฒนาเกษตรกรเป็น
ผู้จัดการแปลงใหญ่ พัฒนาและยกระดับการบริหาร
จัดการกลุ่มอย่างเข้มแข็ง 

หนังสือพิมพ์เสียงภูพาน 

เทศกาลผลไม้ 4. เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ ‘ชุมพร   
มหานครแห่งทุเรียน’ 

เดลินิวส์ออนไลน์  

เกษตรอัจฉริยะ 5. จังหวัดกระบี่ น าระบบการให้น  าแบบอัจฉริยะ
ในแปลงเกษตรลดต้นทุน 

NBT 

ไม้ผลอัตลักษณ์  6. สุดประทับใจ “ไอ้เป็ด” ทุเรียนพื นเมืองกระบี่
อายุ 150 ปี  

NBT 
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1. https://www.komchadluek.net/news/519766  

 
 

รมว.เกษตรฯ สั่งผลักดัน "แปลงใหญ่ผักพังงา" สู่ครัวอันดามัน สร้างความมั่นคงทางอาหารในพื นท่ีฝั่งอันดามัน 
ด้านกรมส่งเสริมการเกษตร ขานรับน าร่อง 4 อ าเภอ 

 

รมว.เกษตรฯ กล่าวต่อว่า ตนได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปส่ งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผัก
ของจังหวัดพังงาผ่านระบบส่งเสริม "เกษตรแบบแปลงใหญ่" โดยให้ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ด าเนินการ
จัดตั ง "กลุ่มแปลงใหญ่ผักจังหวัดพังงา" ขึ นและรายงานความก้าวหน้าให้ทราบเป็นระยะนั น ส านักงานเกษตร
จังหวัดพังงา จึงได้มีการประชุมชี แจงแนวทางการจ าหน่ายพืชผักในห้างสรรพสินค้าขึ น โดยน าตัวอย่างของกลุ่ม
แปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเป็นโมเดลการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การ
ผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักจังหวัดพังงา พร้อมชี แจงรายละเอียดข้อก าหนดของพืชผักที่จะสามารถ
น าเข้าไปจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าได้ โดยจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และโรงคัดบรรจุผักจะต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ด้วย 

นอกจากนี ยังมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าและรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน     
จากเกษตรกรสมาชิกและผู้รับซื อผลผลิต ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุปให้เกษตรกรสมาชิกทดลองปรับเปลี่ยนมาปลูก
ชนิดผักที่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีการรับซื อในปริมาณมาก เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ตะไคร้ พริกทุก
ชนิด บวบ ผักชี ขึ นฉ่าย ชะอม และกวางตุ้งไต้หวัน โดยเฉพาะชะอมที่มีราคาจ าหน่ายสูงถึงกิโลกรัมละ
ประมาณ 90 บาทตลอดทั งปี   
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา     
ได้ประชุมจัดท าแผนขับเคลื่อนการท างานร่วมกับ Young Smart Farmer และด าเนินการประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิก "กลุ่มแปลงใหญ่ผักจังหวัดพังงา" พื นที่ 4 อ าเภอ
ต้นแบบ ได้แก่ อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอทับปุด อ าเภอตะกั่วป่า และอ าเภอท้ายเหมือง เพ่ือเร่งรัด              
การด าเนินงานตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว  ทั งนี เชื่อว่าโครงการดังกล่าว  
จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ นกับเกษตรกรผู้ปลูกผักในการรวมกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการ และยังเป็นการ
สร้างความม่ันคงทางอาหารในพื นที่ฝั่งอันดามันอีกด้วย 

ส าหรับความก้าวหน้าในด้านการบริหารจัดการ "แปลงใหญ่ผักจังหวัดพังงา" น าร่องในพื นที่ 4 อ าเภอ 
ขณะนี มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมแล้วจ านวน 112 ราย แยกเป็นอ าเภอเมืองจ านวน 20 ราย อ าเภอทับปุด 
จ านวน 30 ราย อ าเภอตะกั่วป่า 32 ราย อ าเภอท้ายเหมือง จ านวน 32 ราย ในส่วนของการด าเนินงาน     
ในขั นตอนต่อไปนั น ส านักเกษตรอ าเภอแต่ละแห่งจะมีการส ารวจจัดท าข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกผักในพื นที่    
พร้อมส ารวจเกษตรกรที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ผักเพ่ิมเติมโดยให้แกนน าเกษตรกร 
และแกนน าเกษตรกร (YSF) ในแต่ละพื นที่ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ และแต่งตั งคณะท างานขับเคลื่อน
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ผัก เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลต่อไป  จากนั นจัดให้มีการประชุม
ขับเคลื่อนโครงการฯ เดือนละ 1 ครั งให้ส านักเกษตรอ าเภอรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ สัปดาห์ละ 1 ครั ง 
รวมทั งประสานติดต่อจุดรับซื อผลผลิตและเชื่อมโยงการซื อขายผลผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เช่น 
โรงแรม ร้านอาหาร นอกจากนี ยังได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาให้ใช้สถานที่
ในการสร้างโรงบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐาน GMPโดยส านักงานเกษตรจังหวัดพังงาประสานเตรียมการ           
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเข้ามาด าเนินการแล้ว พร้อมทั งให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเรียนรู้
ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ งท้ายว่า โครงการระบบส่งเสริม "เกษตรแบบแปลงใหญ่"     
เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการมาตั งแต่ปี 2559 มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า 
การด าเนินงานปี 65 เน้นไปที่การพัฒนาด้านลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาศักยภาพ   
ของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของเกษตรกลุ่ม/องค์กรวิสาหกิจชุมชนการท าตลาดและ   
การเชื่อมโยง และต่อยอด ส่งผลดีต่อเกษตรกร/คน พื นที่ สินค้า  ภาครัฐ และอ่ืน ๆ โดยรายละเอียดเงื่อนไข   
ในการจัดตั งกลุ่มแปลงใหญ่ ได้แก่ 
1) เกษตรกรสมัครใจรวมกลุ่ม เข้าร่วมด าเนินการ โดยเป็นการรวมแปลงผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน โดยที่ที่ตั ง
แปลงไม่จ าเป็นต้องอยู่ติดกันเป็นผืนเดียว แต่ควรอยู่ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงกัน 
2) ขนาดพื นที่และจ านวนเกษตรกร ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร หรือพืชอ่ืน ๆ มีพื นที่รวมกันไม่
น้อยกว่า 300 ไร่ หรือเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 
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2. https://timenews.in.th/2022/06/22/99470 

 

 
ท าไร่อ้อยอย่างไรไม่ไร้ทิศทางในยุคสินค้าข้าวของแพง ภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร ก าลังเผชิญ

ปัญหาวิกฤตค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ น นายวชิราพงษ์  คุรุธรรมานนท์ บ้านเลขท่ี 349 หมู่ที่ 7 บ้านบึงส าราญ 
ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.ก าแพงเพชร Young  Smart  Farmer (ไร่วชิราพงษ์) ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก พื นที่ปลูกพืชสวนใหญ่เป็น อ้อย โดยเน้นการท าเกษตรแบบต้นทุนต่ า มีการน า      
“สรรพสิ่ง”ที่ประกอบด้วย วัสดุทางการเกษตรหลายๆชนิดมาหมักเพ่ือเป็นส่วนปรับปรุงบ ารุงดิน และเป็นปุ๋ย
ให้กับอ้อยอีกด้วย สามารถลดต้นทุนเห็นได้ชัด นอกจากนี ยังมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามา    
ปรับใช้ในการท าการเกษตรของตนเองเพ่ือลดต้นทุน ลดใช้แรงงาน สะดวกต่อการท างาน และเพ่ือความ
รวดเร็วในการท างาน 

ปัจจุบันใช้ที่บ้านเป็นศูนย์เครือข่าย ศพก.ภายใต้ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การลดต้นทุนผลิตอ้อย เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับเกษตรที่สนใจเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิต เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรและ
หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้เครือข่าย Young  Smart  Farmer อ าเภอทรายทอง
วัฒนา ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ใช้โดรนเพ่ือการเกษตร ใช้เครื่องย่อยวัสดุที่น ามาปรับใช้เอง โซ
ล่าเซลล์เพ่ือลดต้นทุนพลังเชื อเพลิง 

นายวชิราพงษ์  คุรุธรรมานนท์ เล่าให้ฟังว่า จากเดิมรุ่นพ่อท าไร่อ้อยแบบเดิมซื อทุกอย่าง เป็นหนี กว่า 34 
ล้าน เมื่อสืบทอดมาถึงรุ่นลูกจึงได้เข้าไปปรึกษากับเกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัด ได้รับความรู้ต่างๆน ามาปฏิบัติ ปรับ
แนวคิดท าเกษตรใหม่การลดต้นทุน ผ่านไป 3 ปีใช้หนี เกือบจะหมดแล้ว โดยในอดีตไม่เคยคิดว่าตนเองจะต้อง
มาท าไร่  ท าการเกษตรกรรมเป็นเกษตรกรเช่นทุกวันนี  เพราะเรามีความรู้  มีการศึกษา ซึ่งสายการศึกษาที่
เรียนมาก็ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องท าอาชีพเกษตรกรรม แต่เมื่อเวลาเปลี่ยน ความคิดก็เปลี่ยน เมื่อเราเลือกที่จะ
เดินเส้นทางนี  เลือกที่จะท างานเพ่ือส่วนรวมเลือกที่จะเป็นเกษตรกร  เราต้องท าให้เต็มที่เต็มความสามารถ 
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และท างานทุกอย่างอย่างมีความสุข  รักในสิ่งที่เราท า ผลงานจะออกมาดี มีคุณภาพ ในปัจจุบันได้ยึดอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว และรู้สึกภาคภูมิใจ  ในอาชีพของตนเองเสมอ พร้อมถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับเกษตรกรน าไปใช้ โดยเฉพะช่วงนี ปุ๋ยมีราคาแพง กระสอบละ 1 ,600 บาท หากน าวัสดุเกษตร
หลายชนิดมาท าเป็นปุ๋ยใช้เอง ลดรายจ่ายไปได้มากเลยทีเดียว ยกตัวอย่างไร่ของตนเอง ในพื นที่ 500 ไร่      
ซื อปุ๋ยต้องใช้เงินประมาณ 1,800,000 บาท แต่ถ้าเป็นปุ๋ยท าเองจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท คุณภาพ
ถือว่าพืชเจริญเติบโตได้ดี ไม่ต่างกับปุ๋ยเคมีที่ใช้ นอกจากปุ๋ยอัดเม็ดยังมีฮอร์โมนอีกด้วย ด้านพลังงานเชื อเพลิง
ที่ราคาน  ามันแพง ต้องมีรายจ่ายสูง สิ นเปลืองไปกับค่าน  ามัน เปลี่ยนมาใช้พลังงานโซล่าเซลล์ เข้ามาช่วยด้าน
การเกษตรช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก 

 
ด้านนายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร พร้อมด้วยเกษตรอ าเภอทรายทองวัฒนา 

เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื นที่ให้ความรู้เพ่ิมเติม พร้อมให้ก าลังใจ
เกษตรกร เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่รู้จักวางแผน และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและใช้หลักการบริหารงานให้เป็น  
สามารถสร้างผลผลิตได้มากกว่าผลผลิตโดยเฉลี่ยทั งประเทศ  สามารถลดต้นทุนในการผลิต สร้างเทคโนโลยีใหม่  
และการผลิตปุ๋ยใช้เอง สร้างรายได้  ผลก าไรได้เห็นเป็นรูปธรรม สามารถขยายผลไปยังเกษตรกรผู้ อ่ืน          
ให้สามารถน าไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิตได้ และ ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการได้เป็นอย่างดี   

นายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           
มีนโยบายที่จะให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตให้ได้ โดยเฉพาะช่วงนี เป็นช่วงวิกฤตปุ๋ยเคมีราคาขยับตัวสูงขึ น 
แนวนโยบายในการส่งเสริมเกษตรกรหลักๆ จะต้องหาองค์ความรู้ที่จะลดต้นทุนการผลิตของเกษตรให้ได้      
มากที่สุด กรณี ไร่วชิราพงษ์ ถือว่าเป็นฟาร์มต้นแบบของจังหวัดก าแพงเพชร มีองค์ความรู้ที่โดดเด่น ในเรื่อง
ของการน าสรรพสิ่ง ที่มีอยู่รอบสวนรอบนาเหลือใช้ทางการเกษตร มาท าปุ๋ยที่จะให้ทั งทางดินทางชีวภาพ ปกติ
ที่ผ่านมาไร่วชิราพงษ์ จะลงทุนค่าปุ๋ยรอบการผลิตประมาณ 1,800,000 บาท แต่พอมาปรับลดต้นทุนโดยน า
วัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เอง สามารถลดต้นทุนเหลือประมาณ 300 ,000 บาท เป็นคุณสมบัติ        
ที่เหมาะสมเป็นศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แปลงใหญ่ของ
อ าเภอทรายทองวัฒนา และเป็น Young  Smart  Farmer ซึ่งต้องสนับสนุนให้เป็นเกษตรกรต้นแบบในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับ 11 อ าเภอต่อไป 
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3. https://www.siengphupan.com/news/37763 

 

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ส าหรับการขับเคลื่อนงานโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 จังหวัดนครพนม มีแปลงใหญ่  จ านวน 92 แปลง 
พื นที่ 62887.73 ไร่ เกษตรกร 6477 ราย โดยเน้นยึดพื นที่เป็นหลักในการด าเนินงาน ในลักษณะบูรณาการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมๆไปกับการร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มการผลิตมีผู้จัดการแปลงเป็น
ผู้บริหารจัดการพื นที่ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นผู้จัดการแปลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้ถ่ายโอนภารกิจผู้จัดการ
แปลงให้กับเกษตรกร โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง เพื่อให้มีการบริหารจัดการ
ร่วมกัน และให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหา
ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดีราคาถูก อาทิ พันธุ์ ปุ๋ย และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกล
การเกษตร (Motor Pool) เพื่อลดต้นทุน    เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้าน
การตลาด โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกส าหรับแปลงที่ด าเนินการเป็นปีที่ 3 (แปลง
ใหญ่ปี 2562) จ านวน 1,583 แปลง และแปลงใหญ่ปี 2561 จ านวน 977 แปลง ที่คืนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เนื่องจากประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ( 2019 COVID – 19) จึงจะยก
มาอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังมีการระบาดในพื นที่ต่างๆ อย่างแพร่หลาย ส านักงานเกษตรจังหวัด
นครพนมจึงได้ปรับวิธีการอบรมพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในการจัดอบรม
เกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงในครั งนี  จะมีการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรที่ก าหนด เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง จ านวน 3 วัน 
ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดองค์ความรู้และทักษะในการเป็น
ผู้จัดการแปลงใหญ่ที่ดีและสามารถขับเคลื่อนและบริหารกลุ่มได้อย่างเข้มแข็งและเกิดการต่อยอดและพัฒนาสินค้า
เกษตรในพื นที่ เชื่อมโยงการตลาด และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ น 
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4.  https://www.dailynews.co.th/news/1172156/ 

 

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ฤดูกาลท่องเที่ยว 
เทศกาลผลไม้ ทุเรียนเมืองชุมพร ปี 2565” อย่างเป็นทางการ จัดขึ นระหว่าง 16-26 มิ.ย.65 เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ จ.ชุมพร ด้านการเกษตรทันสมัยและเกษตรมูลค่าเพ่ิม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคมขนส่ง
และการสื่อสาร ด้านสังคมและความมั่นคง และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั ง
เป็นการส่งเสริมผลไม้เมืองชุมพร และส่งเสริมประเพณีการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รอง ผวจ.ชุมพร นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร ประชาชน
เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง 

นายธนา กล่าวว่า ชุมพรเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง มีพืชเศรษฐกิจหลักท ารายได้ให้จังหวัด เช่น 
ทุเรียน ปาล์มน  ามัน ยางพารา มะพร้าว และกาแฟโรบัสต้า รวมทั งภาคบริการด้านการท่องเที่ยว มีการส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่ระบบ 84,859 ไร่ โดยมีทุเรียนหมอนทอง ซึ่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของจังหวัด ในปี 2564   
มี พื นที่ ป ลู กทุ เรียนทั งหมด  246 ,580 ไร่  สามาถสร้างผลิ ตภัณ ฑ์ มวลรวมของจั งหวัด  มู ลค่ า 
42,643,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.78 และคาดว่าในปี 2565 จะมีผลผลิตทุเรียนจ านวนกว่า 
200,000 ตัน โดยในฤดูกาลนี  ประเทศไทยได้ส่งออกผลไม้ทุเรียนไปประเทศจีนได้แล้วกว่า 500 ,000 ตัน 
ซึ่งเมื่อเทียบในเวลาเดียวกันของปี 2564 จ านวนสูงถึง 68% คิดเป็นยอดจ าหน่ายกว่า 150,000 หมื่นล้านบาท 
คาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 200 ,000 ล้านบาท และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพรด้านการเกษตร
ทันสมัยและเกษตรมูลค่าเพ่ิม ได้มีการส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ทุเรียน และกาแฟโรบัสต้า เข้าสู่
ตลาดยุโรป ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัด และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ           
ของประเทศอีกด้วย  
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ด้าน นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพรมีรายได้จากภาค
การเกษตรคิดเป็น 57% จากรายได้ของจังหวัด รายได้เกินครึ่งมาจากภาคการเกษตร และเฉพาะ 57% นี มีรายได้
จากทุเรียนมากถึง 33% โดย 30% มาจากทุเรียนอย่างเดียวปี ที่ส าคัญ จังหวัดชุมพรเป็นตลาดผลไม้ ทั งผลิต
และส่งออกทั งในและต่างประเทศ โดยในปีที่แล้วส่งออกกว่า 600 ,000 กว่าตัน ดังนั นผลไม้ในจังหวัดภาคใต้
ทั งหมด โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะมาบรรจุและส่งออกท่ีจังหวัดชุมพร นับเป็นฮับและตลาดผลไม้ที่
ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ 

นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า ชาวสวนทุเรียนให้ความส าคัญกับการลดสารเคมีทุกชนิดควบคู่กับการผลิตผล
ไม้ที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน มีการจัดท าแอพพลิเคชั่นบันทึกประวัติของทุเรียนทุกต้นใน
แปลงใหญ่ โดยแอพพลิเคชั่นของชาวสวนจะบันทึกไว้ว่า ระยะเวลาตั งแต่ออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยว 120 วัน 
เป็นมาตรฐานของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และก้านยาว ความแก่อยู่ที่ 75 เปอร์เซ็นต์ ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ และ
จะมีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่ 32 เปอร์เซ็นต์ สิ่งเหล่านี จะควบคุมคุณภาพของทุ เรียน และที่ส าคัญไปกว่านั น 
เกษตรทันสมัยจะท าให้พ่ีน้องประชาชนสามารถตรวจย้อนได้ว่า ซื อทุเรียนมาจากที่ไหน เป็นการสร้ างความ
มั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 
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5. https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/2066820/ 

 

นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้ ส านักงานเกษตรอ าเภอ 25 อ าเภอ จัดงาน        
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ส่วนอ าเภอกัลยาณิวัฒนาจัดงานดังกล่าวขึ น   
ณ โครงการหลวงวัดจันทร์ ม.7 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โดยนายวรศักดิ์  พานทอง 
นายอ าเภอกล่าวเปิดงาน นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร เกษตรอ าเภอกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมี
ส่วนราชการระดับจังหวัดและอ าเภอร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเกษตรแก่เกษตรกร 

กรมส่งเสริมการเกษตรโดยส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ประจ าปี 2565 เป็นการเตรียมความพร้อมเกษตรกร ในการ
ผลิตด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื นที่ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งในวันนี ประกอบภายในงานมีฐานเรียนรู้ทั งหมด 5 ฐาน ประกอบด้วย 
ฐานที่ 1 การปลูกผักปลอดสารพิษ ฐานที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง ฐานที่ 3 บัญชีครัวเรือน ฐานที่ 4 การขยาย
หัวเชื อไตรโคเดอร์ม่า ฐานที่ 5 การขยายเชื อไตรโครเดอร์มาในปุ๋ยหมัก ด้วยฐานเรียนรู้ การผลิตและขยาย   
สารชีวภัณฑ์ การผลิตปุ๋ย โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นการช่วยเกษตรกรลดต้นทุนอีกช่องทางหนึ่ง 
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6. https://www.youtube.com/watch?v=azCsNGYm4-A 

 

 

 
เกษตรจังหวัดกระบี่ น าระบบการให้น  าแบบอัจฉริยะมาใช้ในแปลงสาธิตการปลูกทุเรียน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  าในแปลงเกษตร  ท าให้ต้นทุเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ น 
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https://www.facebook.com/watch/?v=444009763828487&extid=CL-
UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

 

 
 

“ไอ้เป็ด” ทุเรียนพื นเมือง อายุ 150 ปี ไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ เนื อสีเหลืองมีลักษณะ     
คล้ายตีนเป็ด เมล็ดลีบ รสชาติหวานมันอร่อย ผลทุเรียนน  าหนัก 1-1.5 กิโลกรัม จ าหน่ายกิโลกรัมละ 100 บาท   
 
 
 
 

 


