
การวิเคราะหส์ถานการณแ์ละแนวทางการดาํเนินงาน ปี 2555 
กลุ่มส่งเสริมการผลติไม้ผล 

 

ภาพรวมสถานการณผ์ลไม้ของไทย 
สถานการณ์ทัว่ไป 
 ประเทศไทยเป็นผู้นําการผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สําคัญและมีช่ือเสียงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันมี
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้ประมาณ ๑.๙๒๓ ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด 
(๖.๕ ล้านครัวเรือน) มีพ้ืนที่ปลูกไม้ผล ๕๗ ชนิด รวม ๘.๑๗๖ ล้านไร่ ผลผลิตปีละประมาณ ๗.๔๘๖ ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า
ตามราคาท่ีเกษตรกรขายได้ประมาณ ๙๐,๓๖๑ ล้านบาท สร้างรายได้และนําเงินตราจากการส่งออกผลไม้เข้าสู่ประเทศรวม
ปีละประมาณ ๒๙,๖๘๕ ล้านบาท โดยผลไม้ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด คือลําไย รองลงมา ได้แก่ ทุเรียน ส้ม มะม่วง มังคุด 
ลิ้นจี่ และกล้วย ตามลําดับ 
 ไม้ผลเศรษฐกิจหลักของไทย มี ๖ ชนิด ได้แก่ ลําไย ทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วง ลองกอง รวมพ้ืนที่ปลูกประมาณ 
๕.๔๔ ล้านไร่ ผลผลิตรวมประมาณ ๔.๔๕ ล้านตัน มูลค่าผลผลิต ๖๓,๗๔๑ ล้านบาท และไม้ผลเศรษฐกิจรอง มี ๖ ชนิด 
ได้แก่ ส้มโอ ลิ้นจ่ี ส้มเขียวหวาน กล้วยหอม กล้วยไข่ มะละกอ รวมพื้นที่ปลูกประมาณ ๑.๐๙ ล้านไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 
๑.๗๔ ล้านตัน มูลค่าผลผลิต ๑๓,๖๒๐ ล้านบาท ซึ่งไม้ผลของไทยส่วนใหญ่ที่เป็นไม้ผลเศรษฐกิจหลัก มักมีผลผลิตในฤดู
ออกพร้อม ๆ  กันในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน ประมาณ ๑.๘๕ ล้านตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของผลผลิตรวม ซึ่ง
เดือนที่มีผลผลติออกมากที่สุดและมักมีปัญหาเกิดขึ้นทุกปี คือ เดือนพฤษภาคม (ผลไม้ภาคตะวันออกและลิ้นจี่) และเดือน
สิงหาคม (ผลไม้ภาคใต้และลําไย)  
สถานการณผ์ลไม้ ปี ๒๕๕๕ จากผลกระทบภัยน้ําท่วม 
 พ้ืนที่การเกษตรของไทยที่ได้รับผลกระทบจากภัยนํ้าท่วม ปี ๒๕๕4 จํานวน ๑๐.๒ ล้านไร่ โดยมีพ้ืนที่ทํา
การเกษตรที่เป็นพืชสวนเสียหายคิดเป็นร้อยละ ๕.๐๙ (๐.๕๒ ล้านไร่) (ที่มา: www.econ.mju.ac.th)  
หน่ึงในน้ันคือผลไม้ ที่เกิดผลกระทบส่งผลให้พันธ์ุไม้ผลโดยเฉพาะที่เป็นพันธ์ุหายากที่ได้จากการคัดเลือกและพัฒนาจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้านล้มตายลงเกือบทั้งหมด เช่น ทุเรียนพันธ์ุต่าง  ๆในสวนย่านนนทบุรี เป็นต้น อีกทั้งไม้ผลการค้า เช่น 
มะม่วง ส้มโอ แต่ก็มีไม้ผลหลายชนิดที่ทนต่อนํ้าท่วมได้โดยธรรมชาติ เช่น ชมพู่ มะกอกนํ้า มะดัน ชํามะเลียง มะขามเทศ 
เป็นต้น (ที่มา : http://web.ku.ac.th/nk40/water-38.htm) 
พฤติกรรมการบริโภคผลไม้ของคนไทย (ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๕๐) 

ประชาชนส่วนใหญ่นิยมบรโิภคผลไม้ไทย คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๗ เน่ืองจากมีความหลากหลายและมีบริโภค
ตลอดทั้งปี ในขณะท่ีประชาชนอีกร้อยละ ๖.๙๓ บริโภคผลไมจ้ีนเพ่ิมขึน้ โดยอัตราการบริโภคผลไม้เฉลี่ย ๒๗.๒๑ 
กิโลกรมัต่อคนต่อปี ผลไม้ที่คนไทยนิยมบริโภคมากที่สดุ คอื ส้ม และลิ้นจีบ่ริโภคน้อยที่สุด ทั้งน้ีการเลือกตัดสินใจซื้อ
ผลไม้ขึน้อยู่กับ ชนิดของผลไม ้คุณภาพของผลไม้ ราคา และรายได้ ดังน้ัน เมือ่มีผลไม้นําเข้าจากต่างประเทศมากข้ึน 
ราคาถกูกว่าทําให้ไปแย่งตลาดของผลไม้ไทย 

http://www.econ.mju.ac.th/


4 

แผนการปฏบิตัิงานส่งเสริมและจดัการสินค้าเกษตรที่รบัผดิชอบ ในปีงบประมาณ 2555 
กลุ่ม สง่เสริมการผลติไม้ผล ส่วนสง่เสริมการผลติไม้ผล ไม้ยืนตน้ และยางพารา 

แผนการปฏบิตัิงาน ลําดบั 
ความสาํคญั 

งาน/โครงการ หลกัการ/เหตผุล 
(ผลจากการวิเคราะห์) กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่

ทีมงาน
ผู้รบัผดิชอบ 

  1 ปฏบิตังิานในฐานะสํานักงาน
เลขานกุารคณะกรรมการ
พฒันาและบริหารจัดการ
ผลไม้และคณะอนกุรรมการฯ 
ทีเ่กีย่วข้อง (งานปกติ) 

ดําเนินงานในหน้าที่ของ
สํานักงานเลขานุการคณะ
กรรมการฯ เพื่อผลักดัน
นโยบายการพัฒนาและ
บริหารจัดการผลไม้ของ
คณะกรรมการฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

    

     - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหาร
จัดการผลไม ้

ต.ค.54-ก.ย. 
55 (รวม 
12 ครั้ง) 

- กษ. ทวีศักดิ์, จุไรรัตน์, 
กิตติ 

     - ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย 

ม.ค. 55 
และ 
ก.ย. 55  

- กษ  
- กสก. 

ทวีศักดิ์, จุไรรัตน์ 
กิตติ 

     - ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไข
ปัญหาผลไม้ภาคเหนือ 

ม.ค. –ก.ย. 
55 

- กส.
เชียงใหม่ 
- สสข.6 

ทวีศักดิ์, เพ็ญระพี 
เกษม,กิตติ,ทัศนา 

     - ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไข
ปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ภาคใต้และภาค
อื่นๆ 

ม.ค. –ก.ย. 
55 

- กษ 
- กสก. 
- สสข.3,5 

ทวีศักดิ์, สุเทพ 
กิตติ, สุวิสาข์  

  2 โครงการบรหิารจัดการสินคา้
เกษตร ปี 2555 (งานปกต)ิ 

เพื่อผลักดันการพัฒนาไม้ผล
ภายใต้ กลยุทธ์การพัฒนา
ศักยภาพการผลิตของ
ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย 
พ.ศ. 2553-2557 

- จัดทําคู่มือเจา้หน้าที่/หลักสตูรอบรม
เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 
 
- อบรมเกษตรกร เป้าหมายรวม 18,870 คน 
 

ม.ค.55 
 
 
ก.พ.-เม.ย. 
55 

- สสจ. 
 
 
- จังหวัดร่วม
โครงการ 

ทวีศักดิ์, เพ็ญระพี  
และเจ้าหน้าที่ 
กมผ. ทุกคน 
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แผนการปฏบิตัิงาน ลําดบั 
ความสาํคญั 

งาน/โครงการ หลกัการ/เหตผุล 
(ผลจากการวิเคราะห์) กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่

ทีมงาน
ผู้รบัผดิชอบ 

  3 บริการข้อมูลทางวิชาการ 
ไม้ผล (งานปกติ) 

ติดตามสถานการณ์ 
เทคโนโลยี และวิชาการ 
ต่าง ๆ เกี่ยวกับไม้ผลชนิด 
เพื่อให้บริการข้อมูลแก่
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
เกษตรกร และบุคคลทั่วไป 

- ศึกษาข้อมลูจากแหล่งต่าง ๆ 
- ลงพื้นที่สํารวจข้อเท็จจริง 
- วิเคราะห์และสรุปข้อมูล 
- บริการข้อมูลทางวิชาการ 

ต.ค.54-ก.ย. 
55 

- สสจ.  
- จังหวัด  
-แหล่งข้อมลู
ไม้ผล  

ทวีศักดิ์, กิตติ 
และเจ้าหน้าที่ 
กมผ. ทุกคน 

  4  การตดิตามและรายงาน
สถานการณก์ารผลติ 
การตลาดผลไม้ในช่วงฤดู
การเกบ็เกี่ยว (งานปกติ) 

เป็นการประสานงานกับ
จังหวัด/เขตแหล่งไม้ผลเพื่อ
ติดตามสถานการณ์ผลไมท้ั้ง
การผลิตและการตลาด 
รวมทั้งผลการดําเนินงาน
มาตรการต่าง ๆ เพื่อ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ
อย่างต่อเนื่องตลอดช่วง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

- เสนอกรมฯ เพื่อสั่งการให้จังหวัดและเขต
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม และ
รายงานสถานการณ์ผลไม ้
- ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 
- รายงานข้อมูลให้ผู้บรหิารทราบอย่าง
ต่อเนื่อง (รายวัน) 

ก.พ.55 
 
 
มี.ค.55 
 
พ.ค.-ก.ย.
55 

- สสจ.,  
- สสข. 3,5 
และ6 

ทวีศักดิ์, จุไรรัตน์ 
กิตติ 

  5 โครงการกู้วิกฤตสวนไม้ผล
พนัธุด์ีเฉพาะท้องถิ่นที่
ประสบอุทกภยั (งานที่ได้รบั
มอบหมาย) 

เป็นโครงการตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์เพื่อกู้วิกฤตจาก
อุทกภัย และสง่คืนไม้ผล
พันธุ์ดีกลับสู่ท้องถิ่น 

- ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจัดทํายกร่าง
โครงการฯ เสนอกระทรวงฯ 
- ประสานการดําเนินงานโครงการกับ
จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
- ติดตาม และประเมินผลโครงการ 

พ.ย. 54 
 
ม.ค.55-
ก.ย. 55 
 
ก.ย.55 

- จ.นนทบุร ี
นครปฐม 
และชัยนาท 

ทวีศักดิ์, กิตติ 
สุเทพ, เกษม 

  6 งานราชพฤกษ์ (งานที่ได้รบั
มอบหมาย) 

ร่วมดําเนินการจัดงานราช
พฤกษ์ โดยรับผิดชอบใน
ส่วนของกิจกรรมการ
ประกวดผลไม้ และการจัด
นิทรรศการพืชแปลกพืชหา
ยาก 

- ประสานงาน คัดเลือก และจัดหา เพื่อการ
จัดนิทรรศการพืชแปลก พืชหายาก 
 
- ประสานงาน และบริหารจัดการ การ
ประกวดผลไม้ 

ต.ค.54-
ม.ค.55 
 
ต.ค.54-
ก.พ.55 
 

- จ.เชียงใหม ่
 
 

- จ.เชียงใหม ่
 

ทวีศักดิ์, เพ็ญระพี
,สุวิสาข์ 
 
สุเทพ, จุไรรัตน์ 
และเจ้าหน้าที่ 
กมผ. ทุกคน 
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แผนการปฏบิตัิงาน ลําดบั 
ความสาํคญั 

งาน/โครงการ หลกัการ/เหตผุล 
(ผลจากการวิเคราะห์) กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่

ทีมงาน
ผู้รบัผดิชอบ 

  7 ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมผลไม้
ในต่างประเทศ (งานปกติ) 

เป็นการดําเนินโครงการ
ร่วมกับประเทศเป้าหมายใน
การประชาสัมพันธ์ให้ผลไม้
ไทยให้เป็นที่รูจ้ักในประเทศ
ต่าง ๆ  

- จัดทํายกร่างโครงการ 
 
- เสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณา 
 
- ร่วมดําเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค. 54 
 
ต.ค.-ธ.ค.54 
 
พ.ค.-ก.ย.
55 

- ประเทศ
เป้าหมาย 

ทวีศักดิ์, สุวิสาข์ 
และเจ้าหน้าที่ 
กมผ. ทุกคน 

  8 งานความร่วมมือด้าน
การเกษตรระหวา่งประเทศ 
(งานที่ได้รบัมอบหมาย) 

ดําเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการเก็บเกี่ยว 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
การตลาด กับประเทศต่างๆ 
เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรของไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- จัดทํายกร่างโครงการ 
 
- เสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณา 
 
- ร่วมดําเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค. 54 
 
ต.ค.-ธ.ค.54 
 
พ.ค.-ก.ย.
55 

- ประเทศ
เป้าหมายใน 

ทวีศักดิ์, สุวิสาข์ 
และเจ้าหน้าที่ 
กมผ. ทุกคน 

  9 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ
การผลติลิน้จี่ (งานเชิงรกุ) 

ร่วมกับจังหวัดในการจัดทํา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตลิ้นจี่ (รณรงค์การ
ตัดแต่งเพื่อลดทรงพุ่ม)  
โดยใช้งบประมาณจาก 
งบพัฒนาจังหวัด 

- จัดทํายกร่างโครงการ 
 
- เสนอโครงการให้ คพจ. พิจารณาอนุมัติ 
 
- ร่วมดําเนินงาน 

ธ.ค.54 
 
ม.ค. 55  
 
ม.ค.-ก.ย.
55 

อยู่ระหว่าง
รอการ
พิจารณา
ของแต่ละ
จังหวัด 

ทวีศักดิ์, เกษม, 
เพ็ญระพี, กิตติ 

  10 งานบรูณาการการผลติไม้ผล
ร่วมกบัการผลติผึ้ง 
(งานเชิงรกุ) 

ร่วมดําเนินการเลี้ยงผึ้ง/
ชันโรง ในสวนไม้ผล  
เพื่อผสมเกสรและเก็บน้ําผึ้ง
ที่มีคุณภาพ 

-ร่วมจัดทําโครงการ 
 
-ร่วมดําเนินงาน 

ธ.ค.54 
 
ม.ค.-ก.ย. 
๕๕ 

อยู่ระหว่าง
การคัดเลือก
สวน 

ทวีศักดิ์, สุทธิชัย 
และเจ้าหน้าที่ 
กมผ. / กสผ.  
ทุกคน 
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แผนการปฏบิตัิงาน ลําดบั 
ความสาํคญั 

งาน/โครงการ หลกัการ/เหตผุล 
(ผลจากการวิเคราะห์) กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่

ทีมงาน
ผู้รบัผดิชอบ 

  11 การจัดสัมมนานักวิชาการ 
ไม้ผลทั่วประเทศ  
(งานเชิงรกุ) 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ความคุ้นเคยระหว่าง
นักวิชาการพืชสวนของ
ส่วนกลางและภูมิภาค 
เพื่อให้การบูรณาการทํางาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- วางแผนและเตรียมการจัดสัมมนา 
 
- ดําเนินการจัดสัมมนาจํานวน 3 ครั้ง ได้แก่ 
ครั้งที่ 1 เพื่อประชุมชี้แจง 
ครั้งที่ 2 เพื่อนําเสนอผลงานเด่นครั้งที่ ๑ 
ครั้งที่ 3 เพื่อนําเสนอผลงานเด่นครั้งที่ ๒ 

ธ.ค.54-
ก.พ. 55 
 
- มี.ค.55 
- พ.ค. 55 
- ก.ย. 55 

 ทวีศักดิ์, จุไรรัตน์ 
และเจ้าหน้าที่ 
กมผ. ทุกคน 

  12 การจัดเสวนาทางวิชาการ
ด้านไม้ผล (งานเชงิรกุ) 

ร่วมกันหน่วยงานภายนอก 
จัดเสวนาทางวิชาการด้าน 
ไม้ผลที่น่าสนใจ เดือนละ 1 
ครั้ง โดยใช้งบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงาน 
นั้น ๆ 

- ติดต่อประสานงานเพื่อประชาสัมพันธ์หา
หน่วยงานที่สนใจ 
- กําหนดหัวขอ้ในการเสวนาที่มีความ
น่าสนใจ 
- ร่วมจัดเสวนา 

ต่อเนื่อง
เดือนละ 1 
ครั้ง 

ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ทวีศักดิ์  
และเจ้าหน้าที่ 
กมผ. ทุกคน 

  ๑๓ งานศูนย์ส่งเสริมและพฒันา
อาชพีทางการเกษตร  
(พชืสวน) (งานเชงิรกุ) 

บริหารจัดการและดูแล 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพทางการเกษตร  
(พืชสวน) ทุกศูนย์  

- วางแผนร่วมกัน 
 
- บริหารจัดการตามแผนงานกําหนด 

ต.ค.54 
 
ม.ค.-ก.ย.
55 

- สสจ. 
- ศูนย์ฯพืช
สวน 

ทวีศักดิ์, สุเทพ 
และเจ้าหน้าที่ 
กมผ. ทุกคน 

  14 การรวบรวมพนัธกุรรมไม้ผล
และพืชสวนอื่น ๆ  
(งานเชิงรกุ) 

รวบรวมพันธุ์ไม้ผลและพืช
สวนอื่น ๆ จากแหล่งกําเนิด
ดั้งเดิม หรือประจําท้องถิ่น 
เพื่อการอนุรักษ์ โดยใช้ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพทางการเกษตร  
(พืชสวน) เป็นแหล่งเก็บ
รักษาต้นพันธุ์ 

- วางแผนการดําเนินงาน 
 
 
- ประสานงานกับพื้นที่ในการจัดหาและ
นํามาปลูกขยายในศูนย์ฯ พืชสวนที่
เหมาะสมกับไม้ผลหรือพืชสวนชนิดนั้น ๆ 

ต.ค.54-ก.ย.
55 
 
ธ.ค.54-ก.ย.
55 
(ดําเนินการ
ต่อเนื่อง) 

- สสจ. 
- ศูนย์ฯ  
พืชสวน  

ทวีศักดิ์  
และเจ้าหน้าที่ 
กมผ. ทุกคน 
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แผนการปฏบิตัิงาน ลําดบั 
ความสาํคญั 

งาน/โครงการ หลกัการ/เหตผุล 
(ผลจากการวิเคราะห์) กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่

ทีมงาน
ผู้รบัผดิชอบ 

  15 งานรวบรวม เทคโนโลยี / 
ภูมิปญัญาชาวบา้น ด้านการ
ผลติไม้ผลติ (งานเชิงรุก) 

รวบรวมข้อมูล เทคโนโลยี / 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านการ
ผลิตไม้ผล จากเกษตรกร / 
แหล่งต่างๆ เพื่อใช้เผยแพร่
ให้กับผู้ทีส่นใจทั่วไป 

- วางแผนและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
- สํารวจข้อมลูเพิ่มเติม 
 
- จัดทําเอกสาร 

ม.ค. 55 
 
ก.พ.55 
 
มี.ค.-พ.ค. 
55 

- สสจ. 
- จังหวัด
ต่างๆ 

ทวีศักดิ์  
และเจ้าหน้าที่ 
กมผ. ทุกคน 

  ๑๖ การตดัสนิการประกวดผลไม้ 
ตามฤดกูาลของผลไม้ 
(งานขอความร่วมมือ) 

ร่วมจัดงานและร่วมเป็นทีม
กรรมการในการตัดสินการ
จัดประกวดผลไม้ตามที่มี
หน่วยงานขอความร่วมมือ
เข้ามา ในช่วงฤดูกาลของ
ผลไม้ชนิดต่าง ๆ  

- วางแผนเพื่อแบ่งหน้าที่ในการตัดสินใจ 
- ดําเนินการตัดสินการประกวดและประกาศ
ผลการตัดสินของคณะกรรมการ 

ต.ค.54-ก.ย.
55 
(ตามฤดูกาล
ผลไมแ้ต่ละ
แหล่งผลิต) 

- จังหวัด
แหล่งผลิตไม้
ผล 
- สถานที่ 
จัดการ
ประกวด
ผลไม ้

ทวีศักดิ์ 
และเจ้าหน้าที่ 
กมผ. ทุกคน 

  1๗ การประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านไม้ผลผ่านทาง
เว็บไซต์ (งานเชิงรกุ) 

รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับไม้ผล ได้แก่ 
สถานการณ์การผลิต 
การตลาด วิชาการ  
กฎระเบียบ ฯลฯ และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง 
เวปไซด์ของสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการ
ผลไม้ 
(http://www.fruitboard.
doae.go.th)  

- รวบรวมข้อมลู 
- เชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซต์สสจ. 
และเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร 
- ปรับปรุงข้อมลูในเว็บไซต์ให้ทันต่อ
เหตุการณ์อยู่เสมอ 

ดําเนินการ
อย่าง
ต่อเนื่อง 

- กมผ. สมย. ทีมงานสํานักงาน
เลขานุการ 
คณะกรรมการฯ
ผลไม้ และ
เจ้าหน้าที่ กมผ. 
ทุกคน 

กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล 
ปรับปรุง 20 ม.ค. ๕๕ 


	02_Situation F 2555
	01_Plan F 2555

