สรุ ปข่ าวกรมส่ งเสริมการเกษตร ประจาวันที่ 8 มกราคม 2563
ส่ วนภูมิภาค
ประเด็น
ภัยแล้ง
Field Day

ศพก./แปลงใหญ่

ลาดับ
หัวข้ อข่ าว
1 น้ ำประปำเค็ม กระทบสวนทุเรี ยน ทำปลำยใบแห้ง จ.นนทบุรี
2 สำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ เดินหน้ำ
เพิ่มผลผลิตข้ำวกว่ำ 200 กิโลกรัมต่อไร่ ในงำน Field Day จังหวัด
สตูล
3 เกษตรเขต5 โชว์กำรเพิ่มผลผลิตข้ำว กว่ำ 200 กก.ต่อไร่ ในงำน Field
Day 9 ม.ค.นี้ ที่ละงู สตูล
4 เกษตรจังหวัดนครพนม เปิ ดเวทีเชื่อมโยงดำเนินงำนคณะกรรมกำร
เครื อข่ำย ศพก. และแปลงใหญ่ เน้นพัฒนำและต่อยอดสิ นค้ำเกษตร
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

ช่ องทางการเผยแพร่
PPTV
สำนักข่ำวกรม
ประชำสัมพันธ์
กิมหยงนิวส์
Talk news ออนไลน์

ประเด็น
ช่องทำง

น้ ำประปำเค็ม กระทบสวนทุเรี ยน ทำปลำยใบแห้ง
PPTV

เกษตรเขต5 โชว์กำรเพิ่มผลผลิตข้ำว
กว่ำ 200 กก.ต่อไร่ ในงำน Field Day
9 ม.ค.นี้ ที่ละงู สตูล

กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร โดยสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ ร่ วมกับ สำนักงำนเกษตร
จังหวัดสตูล จัดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 จังหวัดสตูล ในวันพฤหัสบดีที่ 9
มกรำคม 2563 ณ ศูนย์เรี ยนรู ้กำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิตสิ นค้ำเกษตร (ศพก.) อำเภอละงู หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู
จังหวัดสตูล
นำยสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลำ ให้ขอ้ มูลว่ำ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบำยให้หน่วยงำนในสังกัด ร่ วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ มต้นฤดูกำลผลิตใหม่
หรื อที่เรี ยกว่ำ งำนวัน Field Day เพื่อเปิ ดโอกำสให้เกษตรกรได้เข้ำมำเรี ยนรู ้ รับทรำบเทคโนโลยีกำรผลิตใหม่ๆ ช่องทำง
กำรตลำด ข้อมูลข่ำวสำร กำรเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เกษตรกรด้วยกัน
เอง รวมทั้งนักวิชำกำร ผูเ้ ชี่ยวชำญในแต่ละสำขำ ซึ่ งเป็ นตัวแทนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ กำรจัดงำน Field day ใช้ศูนย์เรี ยนรู ้กำร
เพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิตสิ นค้ำเกษตร หรื อ ศพก. เป็ นสถำนที่จดั งำน และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทำงกำรเกษตร ที่มีเกษตรกรผูน้ ำ
เป็ นผูบ้ ริ หำรจัดกำร ภำยใต้กำรสนับสนุนของทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำรจัดงำน Field day เป็ น
สัญญำณของกำรเริ่ มต้นฤดูกำรผลิตใหม่ ที่เหมำะสมของเกษตรกร
สำหรับกำรจัดงำนวัน Field Day ณ ศูนย์เรี ยนรู ้กำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิตสิ นค้ำเกษตรอำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้
นำเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิตข้ำวมำให้เกษตรกรเรี ยนรู ้ โดยแบ่งสถำนี กำรเรี ยนรู ้ จำนวน 5 สถำนี คือ 1. สถำนี
กำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิตข้ำว 2. สถำนีกำรจัดกำรดินและปุ๋ ยในนำข้ำว 3. สถำนีกำรจัดกำรศัตรู ขำ้ ว 4. สถำนีอำชีพเสริ ม
เพิม่ รำยได้ กำรเลี้ยงสัตว์แบบลดต้นทุน 5. สถำนีกำรแปรรู ปผลผลิตข้ำว อีกทั้งยังมีกำรให้บริ กำรด้ำนกำรเกษตร กำรจัด
นิทรรศกำรให้ควำมรู ้จำกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงำนภำคี และมีกิจกรรมตลำดเกษตรกร
จำหน่ำยสิ นค้ำของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกร กลุ่มส่ งเสริ มอำชีพ Smart Farmer / Young Smart Farmer กำร
แข่งขันกำรทำปี่ ข้ำว
นำยสุ พิท จิตรภักดี ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่ำ กำรจัดงำนวัน Field Day ของจังหวัดสตูลในครั้งนี้ ได้นำเทคโนโลยีกำรใช้
ปุ๋ ยชีวภำพ PGPR ในนำข้ำว ซึ่ งเกษตรกรได้ทดลองใช้แล้วสำมำรถเพิม่ ผลผลิตข้ำวต่อไร่ ได้มำกกว่ำ 200 กิโลกรรมต่อไร่ จึง
ขอเชิ ญชวนเกษตรกรทำนำ และเกษตรกรทัว่ ไป ร่ วมเรี ยนรู ้และเข้ำถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมกำรใช้ PGPR ในนำข้ำว สำมำรถ
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ สำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูลและสำนักงำนเกษตรอำเภอละงู

เกษตรจังหวัดนครพนม เปิ ดเวทีเชื่ อมโยงดำเนินงำน
คณะกรรมกำรเครื อข่ ำย ศพก. และแปลงใหญ่ เน้ น
พัฒนำและต่ อยอดสิ นค้ ำเกษตรสร้ ำงมูลค่ ำเพิม่
วันที่ 7 มกรำคม 2563 ที่ศูนย์สำรสนเทศยำงพำรำนครพนม สำนักงำนเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม นำยร่ มไม้ นวลตำ เกษตรจังหวัดนครพนม เป็ นประธำนกำรประชุมเชื่อมโยงกำรดำเนิ นงำนคระกรรมกำร
เครื อข่ำย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ภำยใต้โครงกำรระบบส่ งเสริ มกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรแปลงใหญ่ คณะกรรมกำรศูนย์เรี ยนรู ้กำร
เพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิตสิ นค้ำเกษตร ในกำรรับทรำบถึงปั ญหำและอุปสรรคในกำรขับเคลื่อนงำนในพื้นที่ รวมถึงกำร
กำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนให้สอดคลองกับนโยบำยของรัฐบำล ซึ่ งในปี งบประมำณ 2563 มีกำหนดดำเนินกำรจำนวน 4
ครั้ง โดยมีบุคคลเป้ ำหมำยคือ ประธำน ศพก. ประธำนแปลงใหญ่ และเจ้ำเจ้ำหน้ำที่ผดู ้ ูแลแปลงใหญ่ในพื้นที่แต่ละอำเภอ รวม
36 รำย เข้ำร่ วมกำรประชุมเชื่ อมโยงในครั้งนี้
นำยร่ มไม้ นวลตำ เกษตรจังหวัดนครพนม เปิ ดเผยว่ำ สำหรับวัตถุประสงค์ในกำรจัดประชุมเชื่อมโยงกำรทำงำนใน
ครั้งนี้ เพื่อร่ วมกันบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนงำนในพื้นที่ให้เกิดประสิ ทธิ ภำพรวมถึงกำรสร้ำงกำรรับรู ้งำนตำมนโยบำยของ
รัฐบำลในกำรแก้ไขปั ญหำภำคกำรเกษตร โดยเน้นให้เกิดกำรรวมกลุ่มกันผลิต และลดต้นทุนในกำรผลิต ทำให้ผลผลิตมี
คุณภำพและมีควำมปลอดภัยเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค โดยใช้หลัก “กำรตลำดนำกำรผลิต” ซึ่งจะต้องมีกำรวำงแผนกำรผลิต
ที่ชดั เจนและพัฒนำผลผลิตให้มีคุณภำพเป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำดร่ วมกัน สำหรับกำรตลำดที่ประสบควำมสำเร็ จ ทั้งศูนย์เรี ยนรู ้
กำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิตสิ นค้ำเกษตร และกำรส่ งเสริ มกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ แต่ละอำเภอจะต้องมีกำรจัดทำแผน
ร่ วมกันถึงทิศทำงกำรดำเนินงำนที่ชดั เจน และกำรจัดทำแผนกำรผลิตทั้งรำยบุคคลและรำยแปลง เพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นระบบ
สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ง่ำยในกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรในพื้นที่ ทั้งนี้กำรขับเคลื่อนงำนโครงกำรส่ งเสริ มกำรเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ และศูนย์เรี ยนรู ้กำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิตสิ นค้ำเกษตร ที่ผำ่ นมำนับว่ำประสบควำมสำเร็ จในกำรพัฒนำให้มี
กำรสร้ำงเครื อข่ำยและรวมกลุ่มกันอย่ำงเข้มแข็ง ซึ่ งต้องเร่ งผลักดันและดำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและยกระดับสิ นค้ำ
เกษตรให้มีคุณภำพและเป็ นควำมต้องกำรของตลำด สร้ำงรำยได้อย่ำงยัง่ ยืน โดยพัฒนำสิ นค้ำเด่นให้มีคุณภำพเป็ นที่ยอมรับขอ
ผูบ้ ริ โภคมำกยิง่ ขึ้น
เกษตรจังหวัดนครพนม เปิ ดเผยต่อว่ำ ในพื้นที่จงั หวัดนครพนม มีศกั ยภำพในกำรผลิตพืชที่สำคัญมำกมำย ได้แก่
กล้วยหอมทอง ผักหวำนป่ ำ ไผ่กุมซุ ง มะขำมเปรี้ ยวฝักโต เงำะ ทุเรี ยน และลิ้นจี่ นพ.1 เป็ นต้น แต่สิ่งสำคัญคือเกษตรกร
จะต้องเริ่ มโดยกำรปรับเปลี่ยนแนวควำมคิดในกำรทำกำรเกษตรใหม่ หันมำทำกำรเกษตรแบบผสมผสำน หรื อใช้เทคโนโลยี
เข้ำมำช่วย รวมทั้งเกษตรกรจะต้องเปิ ดรับองค์ควำมรู ้ใหม่ๆอยูเ่ สมอ ศึกษำข้อมูลก่อนลงมือทำ เน้นให้มีกำรต่อยอดผลผลิต
และสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ของสิ นค้ำ เพิม่ ช่องทำงกำรตลำดที่กว้ำงขึ้น ซึ่ งหำกเกษตรกรทำได้แบบนี้ก็จะทำให้เกษตรกร “กินอิ่ม
นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด และมีควำมสุ ข” ดัง่ คำที่วำ่ “สุ ขใดไหนจะเท่ำเมื่อเกษตรกรชำวนครพนม ล้วงกระเป๋ ำทุกครั้งแล้วเจอ
สตำงค์”

