
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่8 มกราคม 2563 

 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ภยัแลง้ 1 น ้ำประปำเคม็ กระทบสวนทุเรียน ท ำปลำยใบแหง้ จ.นนทบุรี PPTV 
Field Day 2 ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ เดินหนำ้

เพิ่มผลผลิตขำ้วกวำ่ 200 กิโลกรัมต่อไร่ ในงำน Field Day จงัหวดั
สตูล 

ส ำนกัข่ำวกรม
ประชำสัมพนัธ์ 

3 เกษตรเขต5 โชวก์ำรเพิ่มผลผลิตขำ้ว กวำ่ 200 กก.ต่อไร่ ในงำน Field 
Day 9 ม.ค.น้ี ท่ีละงู สตูล 

กิมหยงนิวส์ 

ศพก./แปลงใหญ่ 4 เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเวทีเช่ือมโยงด ำเนินงำนคณะกรรมกำร
เครือข่ำย ศพก. และแปลงใหญ่ เนน้พฒันำและต่อยอดสินคำ้เกษตร
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 

Talk news ออนไลน์ 



 

ประเด็น  น ้ำประปำเคม็ กระทบสวนทุเรียน ท ำปลำยใบแหง้ 
ช่องทำง  PPTV 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตรเขต5 โชวก์ำรเพิ่มผลผลิตขำ้ว 
กวำ่ 200 กก.ต่อไร่ ในงำน Field Day  
9 ม.ค.น้ี ท่ีละงู สตูล 
 
 
 
 
 
 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ ร่วมกบั ส ำนกังำนเกษตร

จงัหวดัสตูล จดังำนวนัถ่ำยทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกำลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 จงัหวดัสตูล ในวนัพฤหสับดีท่ี 9 
มกรำคม 2563 ณ ศูนยเ์รียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร (ศพก.) อ ำเภอละงู หมู่ท่ี 6 ต ำบลก ำแพง อ ำเภอละงู 
จงัหวดัสตูล 
 นำยสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร ท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ ใหข้อ้มูลวำ่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบำยใหห้น่วยงำนในสังกดั ร่วมกนัจดักิจกรรมวนัถ่ำยทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกำลผลิตใหม่ 
หรือท่ีเรียกวำ่ งำนวนั Field Day เพื่อเปิดโอกำสใหเ้กษตรกรไดเ้ขำ้มำเรียนรู้ รับทรำบเทคโนโลยกีำรผลิตใหม่ๆ ช่องทำง
กำรตลำด ขอ้มูลข่ำวสำร กำรเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมำะสมกบัสภำพพื้นท่ี ตลอดจนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเกษตรกรดว้ยกนั
เอง รวมทั้งนกัวชิำกำร ผูเ้ช่ียวชำญในแต่ละสำขำ ซ่ึงเป็นตวัแทนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ กำรจดังำน Field day ใชศู้นยเ์รียนรู้กำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร หรือ ศพก. เป็นสถำนท่ีจดังำน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงกำรเกษตร ท่ีมีเกษตรกรผูน้ ำ
เป็นผูบ้ริหำรจดักำร ภำยใตก้ำรสนบัสนุนของทุกหน่วยงำนในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำรจดังำน Field day เป็น
สัญญำณของกำรเร่ิมตน้ฤดูกำรผลิตใหม่ ท่ีเหมำะสมของเกษตรกร 

ส ำหรับกำรจดังำนวนั Field Day ณ ศูนยเ์รียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตรอ ำเภอละงู จงัหวดัสตูล ได้
น ำเทคโนโลยกีำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตขำ้วมำใหเ้กษตรกรเรียนรู้ โดยแบ่งสถำนีกำรเรียนรู้ จ  ำนวน 5 สถำนี คือ 1. สถำนี
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตขำ้ว 2. สถำนีกำรจดักำรดินและปุ๋ยในนำขำ้ว 3. สถำนีกำรจดักำรศตัรูขำ้ว 4. สถำนีอำชีพเสริม
เพิ่มรำยได ้กำรเล้ียงสัตวแ์บบลดตน้ทุน 5. สถำนีกำรแปรรูปผลผลิตขำ้ว อีกทั้งยงัมีกำรใหบ้ริกำรดำ้นกำรเกษตร กำรจดั
นิทรรศกำรใหค้วำมรู้จำกหน่วยงำนในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงำนภำคี และมีกิจกรรมตลำดเกษตรกร
จ ำหน่ำยสินคำ้ของกลุ่มวสิำหกิจชุมชน กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอำชีพ Smart Farmer / Young Smart Farmer กำร
แข่งขนักำรท ำป่ีขำ้ว 
 นำยสุพิท จิตรภกัดี ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวำ่ กำรจดังำนวนั Field Day ของจงัหวดัสตูลในคร้ังน้ี ไดน้ ำเทคโนโลยกีำรใช้
ปุ๋ยชีวภำพ PGPR ในนำขำ้ว ซ่ึงเกษตรกรไดท้ดลองใชแ้ลว้สำมำรถเพิ่มผลผลิตขำ้วต่อไร่ไดม้ำกกวำ่ 200 กิโลกรรมต่อไร่ จึง
ขอเชิญชวนเกษตรกรท ำนำ และเกษตรกรทัว่ไป ร่วมเรียนรู้และเขำ้ถึงเทคโนโลยนีวตักรรมกำรใช ้PGPR ในนำขำ้ว สำมำรถ
สอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติมได ้ณ ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัสตูลและส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอละงู 
 
 



 
 
 
 

เกษตรจังหวดันครพนม เปิดเวทเีช่ือมโยงด ำเนินงำน
คณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. และแปลงใหญ่ เน้น
พฒันำและต่อยอดสินค้ำเกษตรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ 

วนัท่ี 7 มกรำคม 2563 ท่ีศูนยส์ำรสนเทศยำงพำรำนครพนม ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดันครพนม อ ำเภอเมืองนครพนม 
จงัหวดันครพนม นำยร่มไม ้นวลตำ เกษตรจงัหวดันครพนม เป็นประธำนกำรประชุมเช่ือมโยงกำรด ำเนินงำนคระกรรมกำร
เครือข่ำย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดบัจงัหวดั คร้ังท่ี 1/2563 ภำยใตโ้ครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหเ้กิดกำรเช่ือมโยงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรแปลงใหญ่ คณะกรรมกำรศูนยเ์รียนรู้กำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร ในกำรรับทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรขบัเคล่ือนงำนในพื้นท่ี รวมถึงกำร
ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนใหส้อดคลองกบันโยบำยของรัฐบำล ซ่ึงในปีงบประมำณ 2563 มีก ำหนดด ำเนินกำรจ ำนวน 4 
คร้ัง โดยมีบุคคลเป้ำหมำยคือ ประธำน ศพก. ประธำนแปลงใหญ่ และเจำ้เจำ้หนำ้ท่ีผูดู้แลแปลงใหญ่ในพื้นท่ีแต่ละอ ำเภอ รวม 
36 รำย เขำ้ร่วมกำรประชุมเช่ือมโยงในคร้ังน้ี 
 นำยร่มไม ้นวลตำ เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวำ่ ส ำหรับวตัถุประสงคใ์นกำรจดัประชุมเช่ือมโยงกำรท ำงำนใน
คร้ังน้ี เพื่อร่วมกนับูรณำกำรกำรขบัเคล่ือนงำนในพื้นท่ีให้เกิดประสิทธิภำพรวมถึงกำรสร้ำงกำรรับรู้งำนตำมนโยบำยของ
รัฐบำลในกำรแกไ้ขปัญหำภำคกำรเกษตร โดยเนน้ให้เกิดกำรรวมกลุ่มกนัผลิต และลดตน้ทุนในกำรผลิต ท ำใหผ้ลผลิตมี
คุณภำพและมีควำมปลอดภยัเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค โดยใชห้ลกั “กำรตลำดน ำกำรผลิต” ซ่ึงจะตอ้งมีกำรวำงแผนกำรผลิต
ท่ีชดัเจนและพฒันำผลผลิตใหมี้คุณภำพเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดร่วมกนั ส ำหรับกำรตลำดท่ีประสบควำมส ำเร็จ ทั้งศูนยเ์รียนรู้
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร และกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ แต่ละอ ำเภอจะตอ้งมีกำรจดัท ำแผน
ร่วมกนัถึงทิศทำงกำรด ำเนินงำนท่ีชดัเจน และกำรจดัท ำแผนกำรผลิตทั้งรำยบุคคลและรำยแปลง เพื่อใหข้อ้มูลเป็นระบบ 
สำมำรถใชป้ระโยชน์ไดง่้ำยในกำรพฒันำภำคกำรเกษตรในพื้นท่ี ทั้งน้ีกำรขบัเคล่ือนงำนโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ และศูนยเ์รียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร ท่ีผำ่นมำนบัวำ่ประสบควำมส ำเร็จในกำรพฒันำใหมี้
กำรสร้ำงเครือข่ำยและรวมกลุ่มกนัอยำ่งเขม้แขง็ ซ่ึงตอ้งเร่งผลกัดนัและด ำเนินกำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำและยกระดบัสินคำ้
เกษตรใหมี้คุณภำพและเป็นควำมตอ้งกำรของตลำด สร้ำงรำยไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื โดยพฒันำสินคำ้เด่นใหมี้คุณภำพเป็นท่ียอมรับขอ
ผูบ้ริโภคมำกยิง่ข้ึน 
 เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยต่อวำ่ ในพื้นท่ีจงัหวดันครพนม มีศกัยภำพในกำรผลิตพืชท่ีส ำคญัมำกมำย ไดแ้ก่ 
กลว้ยหอมทอง ผกัหวำนป่ำ ไผกุ่มซุง มะขำมเปร้ียวฝักโต เงำะ ทุเรียน และล้ินจ่ี นพ.1 เป็นตน้ แต่ส่ิงส ำคญัคือเกษตรกร
จะตอ้งเร่ิมโดยกำรปรับเปล่ียนแนวควำมคิดในกำรท ำกำรเกษตรใหม่ หนัมำท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน หรือใชเ้ทคโนโลยี
เขำ้มำช่วย รวมทั้งเกษตรกรจะตอ้งเปิดรับองคค์วำมรู้ใหม่ๆอยูเ่สมอ ศึกษำขอ้มูลก่อนลงมือท ำ เนน้ใหมี้กำรต่อยอดผลผลิต
และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของสินคำ้ เพิ่มช่องทำงกำรตลำดท่ีกวำ้งข้ึน ซ่ึงหำกเกษตรกรท ำไดแ้บบน้ีก็จะท ำใหเ้กษตรกร “กินอ่ิม 
นอนอุ่น ทุนมี หน้ีหมด และมีควำมสุข” ดัง่ค  ำท่ีวำ่ “สุขใดไหนจะเท่ำเม่ือเกษตรกรชำวนครพนม ลว้งกระเป๋ำทุกคร้ังแลว้เจอ
สตำงค”์ 


