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การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมงาน 

“เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ’57” 
เมื่อวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557  

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 

 
 
  

นายประทีป  กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  

ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการ 

ประชุมตามวาระในกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการจัดงาน  
“เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ’57” เมื่อวันที่ 21   
พฤษภาคม  2557 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารส่งเสริมเกษตร 

อินทรีย์วิถีศรีสะเกษส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  

โดยผู้ว่าราชการฯได้มอบนโยบายในการด าเนินการ 

จัดงานในปีนี้ว่า ขอให้ค านึงถึงประโยชน์ที่เกษตรกรและประชาชน 

ที่จะได้รับเป็นที่ตั้ง เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อเกษตรกร 

และผู้บริโภค รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผลไม้และของดีจาก 

จังหวัดศรีสะเกษ 
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       นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่ง
ประกอบไปด้วย คณะท างานการจัดงานเทศกาล
เงาะ-ทุเรียนฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากส่วน
ราชการและภาคเอกชน ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน โดยจังหวัดศรีสะเกษ
ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการใน
ด้านต่างๆ จ านวน 19 ชุด รวมจ านวนผู้เข้าร่วม
การประชุมทั้งสิ้น 53 คน  

 
 
 
 
 
 

ในการจัดประชุมครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก ในการจัดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการในแต่ละชุด และเพ่ือการหารือแนวทางการจัดงานให้สอดคล้องกับความต้องการของส่วนรวม
ต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการก าหนดข้อตกลงในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้คณะกรรมการใน  
แต่ละคณะสามารถน าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของตนต่อไป  

 

 

 

 

 

โดยมี นายวิศิษฐ  คูรัตนะเวช รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ (กลุ่มภารกิจด้าน
เศรษฐกิจ) ซ่ึงมีหน้าที่ในการก ากับดูแล การ
ท างานของหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นทีปรึกษาในการ
ก าหนดแนวทางการจัดเตรียมงานต่อไป 
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ผลจากการหารือร่วมกัน ที่ประชุมมติเห็นชอบ ให้มีก าหนดจัดงาน ในช่วงระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 
2557 ณ สนามหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในช่วงเวลาดังล่า
วจะเป็นช่วงที่ผลผลิตทุเรียนจะออกสู่ตลาดมากที่สุด เนื่องมาจากในฤดูกาลผลิตของทุเรียนปีนีม้ีความ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะเกิดผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศหนาวจัดเมื่อต้นปีท าให้ดอกทุเรียนในชุดแรก
ร่วงเสียหาย จึงท าให้ในปีนี้จะเก็บเก่ียวทุเรียนได้ช้ากว่าปกติ ซึ่งจะมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดมากสุดในช่วง
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี 
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ส าหรับในส่วนของการด าเนินงานด้านการพัฒนา
และการบริหารจัดการสินค้าทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ
อย่างยั่งยืน จังหวัดศรีสะเกษได้มีการด าเนินการในเรื่องนี้
อย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยมีส่วนราชการสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด ได้แก่ ส านักงานเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถานีพัฒนา
ที่ดินศรีสะเกษ และหน่วยงานอ่ืนๆทั้ง องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์ภาคเอกชน ร่วมกันบูรณาการการ
ด าเนินงานอย่างจริงจังจนสามารถขับเคลื่อนให้ทุเรียน    
ศรีสะเกษเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคท้ังภายในและ
ต่างประเทศ  

ในส่วนของส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษที่เป็นศูนย์กลางการด าเนินงานการพัฒนาทุเรียนศรีสะเกษ 
มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียน การรวมกลุ่มอาชีพ และการเชื่อมโยงตลาด โดยได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการ
ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางดังกล่าว  

ซ่ึง นายรพีทัศน์  อุ่นจิตตพันธ์ หัวหน้ากลุ่ม 

ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ศรีสะเกษ ได้กล่าวถึงสถานการณ์การผลิตทุเรียนของ 

จังหวัดศรีสะเกษ ในด้านสถานการณก์ารผลิตว่า  
“จากการส ารวจสถานการณ์การผลิตทุเรียนของจังหวัด 

ศรีสะเกษ ในปีการผลิต พ.ศ.2556/57 พบว่า จังหวัด 

ศรีสะเกษมีพ้ืนปลูกทุเรียนทั้งหมด 2,937 ไร่ พ้ืนที่ให้ 
ผลผลิตแล้วจ านวน 1,604 ไร่ คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิต 

ทั้งหมด 1,037 ตัน ผลผลิตเฉลีย่ 803.90 กิโลกรัม/ไร่ โดย 

ทุเรียนพันธุ์ที่นิยมปลูกมากท่ีสุดคือ พันธุ์หมอนทอง ซึ่ง 

ผลจากการศึกษาของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พบว่า 

ทุเรียนพันธุ์หมอนทองของศรีสะเกษ มีลักษณะดังนี้  

          สีเนื้อของทุเรียนเป็นสีเหลือง น้ าหนักผลเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-2.99 กิโลกรมั/ผล จ านวนพลู 5 พลุ/ผล
เปอร์เซ็นต์เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์เมล็ด เท่ากับ 88.90 : 11.10”  
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 ส่วนสถานการณ์ด้านการตลาด ผลผลิตทุเรียนหมอนทองจังหวัดศรีสะเกษเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับของตลาด มีขนาดของผล รสชาติและสีสันของเนื้ออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากสามารถควบคุม
คุณภาพการผลิตได้ดีเพราะมีพ้ืนที่การผลิตน้อย ชาวสวนเก็บผลที่แก่ได้อายุจึงได้ผลผลิตคุณภาพดี เหมาะแก่การ
ส่งออกและเป็นที่ต้องการของตลาดโดยทั่วไป ส่งผลให้ทุเรียนหมอนทองศรีสะเกษมีราคาจ าหน่ายหน้าสวนไม่ต า
กว่า 40-60 บาท/กิโลกรัม  

 
 

 

เนื่องจากผลกระทบของสภาวะอากาศหนาวจัด เมื่อปลายปี พ.ศ 2556 ถึงต้นปี 2557 ท าให้ทุเรียนปีนี้มี
ผลผลิตหลายรุ่น แต่อาจเป็นผลผลดีต่อชาวสวนที่จะขายได้ราคาดี ประกอบด้วยทุเรียนศรีสะเกษจะเก็บเกี่ยวได้
ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตจากภาคตะวันออกหมด และทุเรียนจากภาคใต้ยังออกสู่ตลาดได้
ไม่มากนัก 
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ในส่วนของยุทธศาสตร์และพัฒนา นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ไดก้ล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการ
สินค้าทุเรียนศรีสะเกษอย่างยั่งยืนไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 

1.แนวทางการพัฒนาในด้านการผลิต 

1.1การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนศรีสะเกษสู่มาตรฐานสากล (GAP) 

  จงัหวัดศรีสะเกษได้ด าเนินการในการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนให้มีการตรวจรับรอง
มาตรฐานการผลิตตามระบบการผลิตพืชที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน(GAP) มาโดยต่อเนื่อง ปัจจุบันมีเกษตรกร
ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานการผลิตของGAP แล้วจ านวน 105 ราย พ้ืนที่ 612 ไร่ คิดเป็น 20.84  % จาก
ปริมาณพ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งจังหวัด โดยในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดศรีสะเกษได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดน าร่องใน
การด าเนินโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพสินค้าทุเรียนของจังหวัด มีเป้าหมายการด าเนินโครงการที่ ต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ เกษตรกร 
20 ราย และ ต าบลพราน อ าเภอขุนหาญ เกษตรกร 20 ราย  
  โดยจังหวัดฯ มีแนวคิดในการพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตทุเรียน (GAP) โดย
การรวมกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพ เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดและเป็นแหล่งสะสม
ทุนของเกษตรกร เพื่อกลุ่มสามารถบริหารจัดการการตรวจรับรองให้กับสมาชิกได้เอง ไม่ต้องรอการสนับสนุน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองจากทางภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายการด าเนินงานที่อ าเภอกันทรลักษ์ และ
อ าเภอขุนหาญ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ผลผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออกที่ส าคัญ 

  อีกกิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดมีแนวคิดในการส่งเสริม คือ การจัดเกรดผลผลิตทุเรียนและการรักษา
คุณภาพสินค้าทุเรียน โดยมีแนวคิดในการคัดแยกเกรดทุเรียนระหว่างทุเรียนคุณภาพ หมายถึงผลผลิตทุเรียนได้
ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานGAP กับผลผลิตทุเรียนทั่วไป โดยมีการอัพเกรดราคาของทุเรียน GAP ให้สูงกว่า
ทุเรียนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต
มากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งการรณรงค์เพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับผลดีของการตัดทุเรียนที่แก่จัด เพ่ือให้ได้
ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค 

  รวมถึงแนวคิดในการจัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากโรคและแมลงศัตรู
ทุเรียน” ซึ่งต้องอาศัยการท างานร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะ
เกษ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคและแมลงศัตรูพืช และด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อพบการระบาดได้อย่างทันท่วงที 

  1.2 การส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นที่การผลิตทุเรียน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม 

  เมื่อเปรียบเทียบการปลูกทุเรียนกับพืชที่ปลูกอยู่เดิม เช่น ยางพารา มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ พบว่าทุเรียนให้ผลตอบแทนดีกว่า ทางจังหวัดมีการส่งเสริมให้เกษตรลดพ้ืนที่การปลูกยางพารา เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนเพ่ิมมากขึ้น โดยการสนับสนุนต้นพันธุ์ และพัฒนาระบบน้ าให้กับชาวสวน ทั้งในพื้นที่
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อ าเภอกันทรลักษ์และอ าเภอขุนหาญซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมตามประกาศพื้นเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) 

ควบคู่กับการให้ความรู้ในการพัฒนาพัฒนาคุณภาพของผลผลิต และการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มสวนต่อไป 

แนวทางการพัฒนาในด้านการตลาด 

 2.1ด้านการพัฒนาช่องทางการตลาดต่างประเทศ 

  ผลผลิตทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่ต้องการของพ่อค้าส่งออก เนื่องจากมีคุณลักษณะ
ตรงตามความต้องการ และระยะเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นช่วงที่ผลผลิตในประเทศมีอยู่จ านวนมามากส่งผล
ให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายทุเรียนได้ในราคาท่ีสูง โดยพ่อค้าส่งออกทุเรียนส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าท่ีมาจาก
ต่างจังหวัด ซึ่งบางรายก็เข้าไปติดต่อและท าสัญญาซื้อขายกับเกษตรกรเองถึงสวน โดยไม่ได้ผ่านการด าเนินของ
กลุ่มหรือหน่วยงานภาครัฐจึงท าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและการไม่กระท าตามสัญญาซื้อขายเกิดขึ้น จังหวัด
จึงมีแนวคิดในการรวมรายชื่อเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองการผลิตของ GAP ที่มีความ
ประสงค์จะจ าหน่ายผลผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออก น ามาจัดท าเป็นข้อมูลเผยแพร่ให้กับพ่อค้าส่งออกทุเรียนที่มี
การจดทะเบียนการค้าอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้เกษตรกรมีทางเลือกในการจ าหน่ายผลผลิตเพ่ิม
มากขึ้น 

  รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างระบบการผลผลิต การขนส่งเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการค้าตาม
ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งพ้ืนที่ปลูกทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษนั้นอยู่บริเวณ
ชายแดนไทยกัมพูชา และอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือเมืองดานัง และท่าเรือเมืองวิน-เยิน ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็น
เส้นทางท่ีสามารถส่งทุเรียนไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นผู้น าเข้าทุเรียนรายใหญ่ที่สุดในโลก จึงนับเป็นโอกาสอันดีของ
ทุเรียนศรีสะเกษที่จะสามารถสร้างข้อได้เปรียบทุเรียนจากแหล่งผลิตอ่ืนๆในด้านระทางการขนส่งที่น้อยกว่า 
ดังนั้นจังหวัดจึงมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการตรวจรับรองการผลิตและ
พัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการพัฒนาคนควบคู่กับการพัฒนาทางเทคโนโลยีการ
ผลิต 

 2.2ด้านการพัฒนาช่องทางการตลาดภายในประเทศ 

        - ด้านตลาดภายในท้องถิ่น 

การจ าหน่ายทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษนั้นส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดหรือจังหวัด
ใกล้เคียงเข้ามารับซ้อผลผลิตกับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งพ้ืนที่ปลูกและ
ผลผลิตทุเรียนไม่มากนัก จึงท าต้องขายทุเรียนให้กับพ่อค้าระดับท้องถิ่น โดยเมื่อได้ทุเรียนจากสวนของเกษตรกร
แล้วพ่อคา้จะน าไปจ าหน่ายตามจุดจ าหน่ายที่ส าคัญต่างๆ เช่น ตลาดสด ตามสถานที่การจัดงานเทศกาลต่างๆ 
ท าให้สินค้าทุเรียนสามารถกระจายตัวได้อย่างทั่วถึง แต่ก็มีพ่อค้าบางรายที่มีการน าทุเรียนจากพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น 
ภาคใต้ ภาคตะวันออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทุเรียนที่ถูกคัดทิ้งในกระบวนส่งออกท าให้มีราคาถูกกว่าทุเรียนศรีสะเกษ 
โดยพ่อค้าเหล่านั้นได้น ามาแอบอ้างว่าเป็นทุเรียนที่ผลิตในจังหวัดศรีสะเกษเพ่ือให้สามารถจ าหน่ายในราคา
เดียวกับทุเรียนของศรีสะเกษ ส่งผลเสียต่อคุณภาพทุเรียนศรีสะเกษเป็นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าวจังหวัดฯจึง
มีแนวทางในการพัฒนาระบบการับประกันคุณภาพทุเรียนศรีสะเกษ โดยในระยะเริ่มแรกจังหวัดได้จัดท า
สติ๊กเกอร์ซึ่งมีข้อความว่า “ทุเรียนศรีสะเกษ” เพ่ือติดกับขั้วทุเรียน โดยมีการระบุชื่อสวน วันเดือนปีที่เก็บเกี่ยว 
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และวันที่คาดว่าทุเรียนจะสุกพร้อมที่จะรับประทานได้ลงในสติ๊กเกอร์ดังกล่าว ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดย
ท าให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจในการเลือกทุเรียนมากขึ้น อีกแนวคิดหนึ่งที่จังหวัดต้องการด าเนินการคือการข้ึนทะเบียน
พ่อค้าผู้จ าหน่ายทุเรียนภายในจังหวัด โดยการส ารวจร้านค้า รถเร่ แผงลอยที่จ าหน่ายทุเรียนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การตรวจสอบและวางแผนการพัฒนาช่องทางการตลาดในท้องถิ่นต่อไป 

  อีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งจังหวัดได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุกปี และเป็นกิจกรรมที่ท าให้ทุเรียน  
ศรีสะเกษมีชื่อเสียงมาจนทุกวันนี้ นั่นคือ “งานเทศกาลเงาะ-ทุเรียนและของดีศรีสะเกษ” ซึ่งก าหนดในช่วงที่
ผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดคือในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี โดยเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริม
เกษตรกรชาวสวนสามารถน าผลผลิตมาจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด
และยังไปการส่งเสริมการท่องเทียวของจังหวัด โดยมีการให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือน านักท่องเที่ยวเข้าชม
สวนทุเรียน เลือกชิมและเลือกซ้ือทุเรียนจากสวนในราคาย่อมเยา ซึ่งท าเกิดรายได้ต่อชาวสวนและสร้างรายได้เข้า
จังหวัดปีละหลายร้อยล้านบาท  

        -ด้านตลาดชั้นสูง/ตลาดออนไลน์ 
ปัจจุบันนับได้ว่า ทุเรียนหมอนทองศรีสะเกษ เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ อยู่ใน

ระดับเดียวกันกับทุเรียนพันธุ์หลงลับแลจากอุตรดิษถ์และทุเรียนพันธุ์ก้านยาวจากนนทบุรี โดยเป็นทุเรียนที่มีเอ
กลักษ์คือ เนื้อแห้ง มัน ไม่หวานจัด กลิ่นไม่แรง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นักรับประทานทุเรียนยุคใหม่ก าลังนิยม จึงท า
ให้ทุเรียนศรีสะเกษเป็นที่ต้องการในท้องตลาด แต่เนื่องด้วยพ้ืนที่เพาะปลูกทุเรียนมีจ านวนจ ากัด อีกท้ังผลผลิต
ส่วนหนึ่งก็มีการส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ ส่งผลให้ไม่สามารถกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคท่ีต้องการได้
อย่างทั่วถึง จังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวผลผลิตทุเรียนและผลไม้ที่ส าคัญของจังหวัดอย่างต่อเนื่องในสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ โดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับทุเรียนศรีสะเกษ ว่าเป็น
ผลผลิตที่มีคุณภาพ เก็บเก่ียวในระยะที่เหมาะสม เกิดจากความพากเพียรอุตสาหะของเกษตรกร และรสชาติที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่งผลให้กระแสความต้องการบริโภคทุเรียนศรีสะเกษมีมากข้ึนเรื่อยๆตามมา ผล
จากความต้องการดังกล่าวจังหวัดจึงมีแนวคิดในการ พัฒนาระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือใช้
เป็นช่องทางการจ าหน่ายทุเรียนให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
จากจังหวัดศรีสะเกษสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตได้อย่างมั่นใจ โดยมีส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตร
อ าเภอเป็นผู้ประสานงาน เป็นคนกลางในการรับรองผู้ผลิตและผู้บริโภคเพ่ือป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ และ
เป็นอ านวยความสะดวกให้กับทั้งสองฝ่าย 

 ในการนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงรับหน้าที่เป็นเลขานุการในการจัดงานเทศกาลเงาะ-
ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ’57 โดยท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการจัดงานร่วมกับหน่ายงานต่างๆ พร้อมทั้งยัง
เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดงานในครั้งนี้ หากมีสื่อมวลหรือผู้ที่สนใจต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัด
งานหรือข้อมูลการเกษตรอื่นๆของจังหวัดศรีสะเกษ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 045-616-829 , มือถือ 085-312-5070 
, E-mail : Sisaket.doae.go.th 
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