
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่13 กุมภาพนัธ์ 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
Field Day 1 เกษตรฯ จดั Field Day เร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิม

พานตส์ร้างรายไดสู้้ภยัแลง้ท่ีอุตรดิตถ์ 
เกษตรสาระดีดอทคอม 

2 เกษตรฯ จดังานถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Field Day) เร่ิมตน้ฤดูกาลผลิต
ใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิมพานตส์ร้างรายไดสู้้ภยัแลง้ ณ ศพก.ท่าปลา 
จ.อุตรดิตถ ์

All new express online 

3 เกษตรฯ จดังานถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Field Day) เร่ิมตน้ฤดูกาลผลิต
ใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิมพานตส์ร้างรายไดสู้้ภยัแลง้ ณ ศพก.ท่าปลา 
จ.อุตรดิตถ ์

เพจ All new express 

4 เกษตรฯ จดังานถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Field Day) เร่ิมตน้ฤดูกาลผลิต
ใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิมพานตส์ร้างรายไดสู้้ภยัแลง้ ณ ศพก.ท่าปลา 
จ.อุตรดิตถ ์

Thailand plus 

5 งาน Field Day อุตรดิตถ ์หนุนผลิตมะม่วงหิมพานตส์ร้างรายไดสู้้ภยั
แลง้ 

เกษตรกา้วไกล 

6 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นท่ีอ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
 เปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ ( FIELD 
DEY ) ปี 2563 

Voice เสียงประชาชน 

7 เกษตรฯ เปิด Field Day เร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิม
พานตส์ร้างรายไดสู้้ภยัแลง้ 

สยามรัฐออนไลน์ 

8 เกษตรฯ เปิด Field Day เร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิม
พานตส์ร้างรายไดสู้้ภยัแลง้ 

เพจสยามรัฐ 

9 เกษตรฯ เปิด Field Day เร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิม
พานตส์ร้างรายไดสู้้ภยัแลง้ 

Line today 

10 เกษตรฯ เปิด Field Day เร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิม
พานตส์ร้างรายไดสู้้ภยัแลง้ 

เขยลาว ข่าวเกษตร 

12 กรมชลประทาน ร่วมกิจกรรมวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีร่ิมตน้ฤดูการ
ผลิตใหม่ 

สยามรัฐออนไลน์ 

ประกนัรายได ้ 11 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมตอ้นรับและเสริมสร้างการรับรู้โครงการ
ประกนัรายไดเ้กษตรกร (ขา้ว ปาลม์น ้ามนั และยางพารา) ในการลง
พื้นท่ีจงัหวดัพทัลุงของรองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 

ประชาสัมพนัธ์เขต 6 



ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ล าไย 13 กษ.เร่งช่วยชาวสวนล าไยเมืองจนัทพ์น้วกิฤติแลง้ แนวหนา้ออนไลน์ 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เห็ด 14 จงัหวดัอุทยัธานี เกษตรกรหนุ่มชาวอ าเภอหนองฉาง พลิกชีวติจาก

พนกังานประจ าเงินเดือนสูง กลบัมาเล้ียงเป็ดไข่ สู่เจา้ของฟาร์มเห็ด
สร้างรายไดง้ามเล้ียงครอบครัวตามความฝัน 

เพจเมืองอุทยัฯ อุทยัธานี 

15 หนุ่มชาวอุทยัธานี พลิกชีวติจากพนกังานประจ า สู่เจา้ของฟาร์มเห็ด
สร้างรายไดง้าม 

ONB News 

ภยัแลง้ 16 ขา้วโพดหลงันาสู้ภยัแลง้สร้างรายไดใ้หเ้กษตรกรขอนแก่น เทคโนโลยชีาวบา้น 
17 (ภาพข่าว) หยดุเผา นสพ.ไทยรัฐ 
18 เกษตร จ.นนทบุรี แนะรับมือภยัแลง้ ปฐมโพสต ์

แตงโม 19 แตงโมไมข้าวภูเก็ต "King orange/ เมญ่า / ญาญ่า / ตอปิโด" ช่อง Khongkwan  
คลินิกเกษตร 20 เกษตรเปิดงานคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ปฐมโพสต ์
ทุเรียน 21 ผสมเกสรทุเรียนเพิ่มประสิทธิภาพ ปฐมโพสต ์



 

 
เกษตรฯ จดั Field Day เร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิมพานตส์ร้างรายไดสู้้ภยัแลง้ท่ีอุตรดิตถ์ 
       อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงาน Field Day ใหบ้ริการความรู้แบบเห็นของจริงหนุนเกษตรกรผลิตมะม่วงหิมพานต์
พืชทนแลง้สร้างรายได ้เร่ิมฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศพก.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์
       นายเขม้แขง็ ยติุธรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาล
ผลิตใหม่ หรือ Field Day ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์
พร้อมเผยวา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดก้ าหนดจดักิจกรรมดงักล่าวข้ึน เพื่อเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรไดเ้ขา้มาเรียนรู้ 
รับทราบเทคโนโลยกีารผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ขอ้มูลข่าวสาร การเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี 
ตลอดจนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเกษตรกรดว้ยกนัเอง รวมทั้งนกัวชิาการ ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา ซ่ึงเป็นตวัแทนจาก
หน่วยงานต่างๆ การจดังาน Field Day คร้ังน้ีใชศู้นยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร หรือ ศพก.ของนาย
ศกัดา พนัธ์ุเจริญ เกษตรกรตน้แบบการท าไร่นาสวนผสมและผลิตมะม่วงหิมพานต ์เป็นสถานท่ีจดังาน เพื่อใหเ้ป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางการเกษตร ท่ีมีเกษตรกรผูน้ าเป็นผูบ้ริหารจดัการภายใตก้ารสนบัสนุนของทุกหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  
     การจดังาน Field Day จึงเป็นสัญญาณของการเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ท่ีเหมาะสมของเกษตรกร เพื่อกระตุน้ให้เกษตรกรได้
วเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในการจดังานแต่ละคร้ังจะมีหน่วยงานเขา้มาใหบ้ริการดา้นการเกษตรตามภารกิจและมีฐานเรียนรู้
ต่างๆ.ทั้งการเขา้ถึงเทคโนโลย ีช่องทางการตลาด แหล่งขอ้มูลความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร โดย
เฉพาะท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจหลกั ไดแ้ก่ ขา้ว พืชไร่ ไมย้นืตน้ ผกั/สมุนไพร ไมผ้ล ปศุสัตว ์และประมง เป็นตน้  



      ส าหรับเกษตรกรอ าเภอท่าปลาไดมี้การรวมกลุ่มเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นรายสินคา้ 
ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มะม่วงหิมพานต ์ยางพาราและโคเน้ือ โดยเฉพาะมะม่วงหิมพานต ์(Cashew Nut) ซ่ึงเป็นสินคา้/
ผลผลิตการเกษตรท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี มีความทนต่อการแหง้แลง้ไดดี้ สามารถปลูกไดใ้นทุกสภาพของดิน แต่ตอ้งมี
การระบายน ้าท่ีดี โดยมีพื้นท่ีปลูกจ านวน 23,974 ไร่ เกษตรกร 3,098 ราย ซ่ึงเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอท่าปลาไดใ้ชภู้มิปัญญา
และเทคโนโลยใีนการเพิ่มผลผลิต และรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น น ้ านมมะม่วงหิมพานต ์มะม่วงหิมพานต์
รสชาติต่างๆ สร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน 
     ส าหรับการจดังานวนั Field Day ณ ศพก.ท่าปลา จ.อุตรดิตถค์ร้ังน้ีไดน้ าเทคโนโลยกีารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วง
หิมพานต ์จ านวน 5 สถานี เพื่อใหเ้กษตรกรไดเ้รียนรู้ คือ 1. การลดตน้ทุนการผลิตมะม่วงหิมพานต ์2. การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า 
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงหิมพานต ์4. การแปรรูปมะม่วงหิมพานตแ์ละการตลาด และ 5. การท าอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได ้นอกจากน้ี ยงัมีการใหบ้ริการดา้นการเกษตร ในรูปแบบนิทรรศการเร่ืองการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยสถานีพฒันา
ท่ีดินอุตรดิตถ ์เร่ืองการจดัท าบญัชีตน้ทุนการผลิต โดยส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อุตรดิตถ ์เร่ืองการเล้ียงสัตวน์ ้า โดย
ส านกังานประมงอ าเภอท่าปลา เร่ืองการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ โดยส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอท่าปลา เร่ืองแมลงเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยกีารผลิตพืช โดยศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัอุตรดิตถ ์เร่ืองการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจของ
สหกรณ์ โดยส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์เร่ืองเทคโนโลยกีารผลิตพืช โดยศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรอุตรดิตถ ์เร่ือง
การบริการความรู้เร่ืองการท าเช้ือเห็ด โดยเข่ือนสิริกิต์ิ เร่ืองการบริการความรู้เร่ืองการเงินเพื่อการเกษตร โดยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์สาขาท่าปลา เร่ืองการบริการความรู้เร่ืองการตลาดและการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร โดย
สหกรณ์นิคมฯ ล าน ้าน่าน จ ากดั และสหกรณ์การเกษตรท่าปลา จ ากดั และ เร่ืองการผลิตและแปรรูปยางพาราคุณภาพ โดยการ
ยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ ์รวมทั้งยงัมีกิจกรรมออกร้านจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บา้น
เกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart Farmer/Young Smart Famer โดยการจดังานคร้ังน้ี มีเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอท่าปลา และ
อ าเภอใกลเ้คียงมาร่วมงาน ไม่นอ้ยกวา่ 500 คน  
         กิจกรรมวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยเตรียมความพร้อม
ของพี่นอ้งเกษตรกร ก่อนเขา้สู่การเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 โดยใหห้น่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
บูรณาการการท างานร่วมกนั เพื่อสนบัสนุนให้เกษตรกรมีองคค์วามรู้ เพื่อวางแผนการผลิต เขา้ถึงปัจจยัการผลิต บริหาร
จดัการความเส่ียง และสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกร ซ่ึงหากสามารถท าใหเ้กษตรกรน าองคค์วามรู้ท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี
ไปประยกุตใ์ช ้จะท าใหเ้กิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี และท่ีส าคญัคือ หากมีการขยายผลหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และองคค์วามรู้ต่างๆ จะท าใหเ้กษตรกรมีความเขม้แขง็และพึ่งพาตนเองได ้และ ศพก. ก็จะเป็นท่ีพึ่งพา 
ช่วยเหลือดูแลเกษตรกร ในพื้นท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
       “ผมจึงอยากขอเชิญชวนพี่นอ้งเกษตรกรมาร่วมเรียนรู้ และเขา้ถึงเทคโนโลยนีวตักรรมการผลิตใหม่ๆ ในการจดังาน Field 
Day แต่ละจงัหวดั โดยกิจกรรมหลกัจะมีสถานีเรียนรู้ท่ีบูรณาการองคค์วามรู้จากหลายหน่วยงาน ซ่ึงเนน้เน้ือหา และ
เทคโนโลยท่ีีจ าเป็นในกระบวนการผลิตสินคา้ เพื่อถ่ายทอดใหเ้กษตรกรไดรั้บทราบ การใหบ้ริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
นิทรรศการของหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ กลุ่มเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร รวมทั้งภาคเอกชนท่ีใหก้ารสนบัสนุน และมี
กิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจ าหน่ายสินคา้ของสถาบนัเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน ซ่ึงสามารถสอบถามขอ้มูลการจดั
งาน Field Day ได ้ณ ส านกัเกษตรอ าเภอ และส านกังานเกษตรจงัหวดัในพื้นท่ีครับ"อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
 
 



 
 
 
 
 
  
เกษตรฯ จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Field Day) เร่ิมต้นฤดูกาลผลติใหม่ หนุนผลติมะม่วงหิมพานต์สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง ณ 
ศพก.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
เกษตรฯ จดังานถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Field Day) เร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิมพานตส์ร้างรายไดสู้้ภยัแลง้ ณ 

ศพก.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งาน Field Day อุตรดิตถ์ หนุนผลติมะม่วงหิมพานต์สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพืน้ทีอ่ าเภอท่าปลา จังหวดัอุตรดิตถ์ 
 เปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือเพิม่ต้นฤดูกาลผลติใหม่ ( FIELD DEY ) ปี 2563 

 
 
 
 
 



 

 
 

เกษตรฯ เปิด Field Day เร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิมพานตส์ร้างรายไดสู้้ภยัแลง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เกษตรฯ เปิด Field Day เร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิมพานตส์ร้างรายไดสู้้ภยัแลง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 นายเขม้แขง็ ยติุธรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวนัถ่ายทอด

เทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ Field Day ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) 
อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์พร้อมเผยวา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดก้ าหนดจดักิจกรรมดงักล่าวข้ึน เพื่อเปิดโอกาสให้
เกษตรกรไดเ้ขา้มาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยกีารผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ขอ้มูลข่าวสาร การเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ตลอดจนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเกษตรกรดว้ยกนัเอง รวมทั้งนกัวชิาการ ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา 
ซ่ึงเป็นตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆ การจดังาน Field Day คร้ังน้ีใชศู้นยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร หรือ 
ศพก.ของนายศกัดา พนัธ์ุเจริญ เกษตรกรตน้แบบการท าไร่นาสวนผสมและผลิตมะม่วงหิมพานต ์เป็นสถานท่ีจดังาน เพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ท่ีมีเกษตรกรผูน้ าเป็นผูบ้ริหารจดัการภายใตก้ารสนบัสนุนของทุกหน่วยงานในสังกดั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจดังาน Field Day จึงเป็นสัญญาณของการเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ท่ีเหมาะสมของเกษตรกร 
เพื่อกระตุน้ใหเ้กษตรกรไดว้เิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในการจดังานแต่ละคร้ังจะมีหน่วยงานเขา้มาใหบ้ริการดา้นการเกษตร
ตามภารกิจ และมีฐานเรียนรู้ต่างๆ ทั้งการเขา้ถึงเทคโนโลย ีช่องทางการตลาด แหล่งขอ้มูลความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคา้เกษตร โดยเฉพาะท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจหลกั ไดแ้ก่ ขา้ว พืชไร่ ไมย้นืตน้ ผกั/สมุนไพร ไมผ้ล ปศุสัตว ์และประมง 
เป็นตน้ 

ส าหรับเกษตรกรอ าเภอท่าปลาไดมี้การรวมกลุ่มเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นราย
สินคา้ ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มะม่วงหิมพานต ์ยางพารา 
และโคเน้ือ โดยเฉพาะมะม่วงหิมพานต ์(Cashew Nut) ซ่ึงเป็นสินคา้/ผลผลิตการเกษตรท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี มีความทน
ต่อการแหง้แลง้ไดดี้ สามารถปลูกไดใ้นทุกสภาพของดิน แต่ตอ้งมีการระบายน ้าท่ีดี โดยมีพื้นท่ีปลูกจ านวน 23,974 ไร่ 
เกษตรกร 3,098 ราย ซ่ึงเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอท่าปลาไดใ้ชภู้มิปัญญาและเทคโนโลยใีนการเพิ่มผลผลิต และรวมกลุ่มเพื่อ
แปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ เช่น น ้านมมะม่วงหิมพานต ์มะม่วงหิมพานตร์สชาติต่างๆ สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน 



ส าหรับการจดังานวนั Field Day ณ ศพก.ท่าปลา จ.อุตรดิตถค์ร้ังน้ี ไดน้ าเทคโนโลยกีารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงหิม
พานต ์จ านวน 5 สถานี เพื่อใหเ้กษตรกรไดเ้รียนรู้ คือ 1. การลดตน้ทุนการผลิตมะม่วงหิมพานต ์2. การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า 3. 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงหิมพานต ์4. การแปรรูปมะม่วงหิมพานตแ์ละการตลาด และ 5. การท าอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได ้นอกจากน้ี ยงัมีการให้บริการดา้นการเกษตร ในรูปแบบนิทรรศการเร่ืองการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยสถานีพฒันาท่ีดิน
อุตรดิตถ ์เร่ืองการจดัท าบญัชีตน้ทุนการผลิต โดยส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อุตรดิตถ ์เร่ืองการเล้ียงสัตวน์ ้า โดยส านกังาน
ประมงอ าเภอท่าปลา เร่ืองการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ โดยส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอท่าปลา เร่ืองแมลงเศรษฐกิจและเทคโนโลยกีาร
ผลิตพืช โดยศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัอุตรดิตถ ์เร่ืองการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจของสหกรณ์ โดย
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์เร่ืองเทคโนโลยกีารผลิตพืช โดยศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรอุตรดิตถ ์เร่ืองการบริการ
ความรู้เร่ืองการท าเช้ือเห็ด โดยเข่ือนสิริกิต์ิ เร่ืองการบริการความรู้เร่ืองการเงินเพื่อการเกษตร โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์สาขาท่าปลา เร่ืองการบริการความรู้เร่ืองการตลาดและการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร โดยสหกรณ์นิคมฯ ล าน ้า
น่าน จ ากดั และสหกรณ์การเกษตรท่าปลา จ ากดั และ เร่ืองการผลิตและแปรรูปยางพาราคุณภาพ โดยการยางแห่งประเทศไทย
สาขาอุตรดิตถ ์รวมทั้งยงัมีกิจกรรมออกร้านจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
Smart Farmer/Young Smart Famer โดยการจดังานคร้ังน้ี มีเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอท่าปลา และอ าเภุอใกลเ้คียงมาร่วมงาน ไม่
นอ้ยกวา่ 500 คน 

กิจกรรมวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่
นอ้งเกษตรกร ก่อนเขา้สู่การเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 โดยใหห้น่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณา
การการท างานร่วมกนั เพื่อสนบัสนุนใหเ้กษตรกรมีองคค์วามรู้ เพื่อวางแผนการผลิต เขา้ถึงปัจจยัการผลิต บริหารจดัการความ
เส่ียง และสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกร ซ่ึงหากสามารถท าใหเ้กษตรกรน าองคค์วามรู้ท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ีไป
ประยกุตใ์ช ้จะท าใหเ้กิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี และท่ีส าคญัคือ หากมีการขยายผลหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และองคค์วามรู้ต่างๆ จะท าใหเ้กษตรกรมีความเขม้แขง็และพึ่งพาตนเองได ้และ ศพก. ก็จะเป็นท่ีพึ่งพา 
ช่วยเหลือดูแลเกษตรกร ในพื้นท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

"ผมจึงอยากขอเชิญชวนพี่นอ้งเกษตรกรมาร่วมเรียนรู้ และเขา้ถึงเทคโนโลยนีวตักรรมการผลิตใหม่ๆ ในการจดังาน Field 
Day แต่ละจงัหวดั โดยกิจกรรมหลกัจะมีสถานีเรียนรู้ท่ีบูรณาการองคค์วามรู้จากหลายหน่วยงาน ซ่ึงเนน้เน้ือหา และ
เทคโนโลยท่ีีจ าเป็นในกระบวนการผลิตสินคา้ เพื่อถ่ายทอดใหเ้กษตรกรไดรั้บทราบ การใหบ้ริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
นิทรรศการของหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ กลุ่มเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร รวมทั้งภาคเอกชนท่ีใหก้ารสนบัสนุน และมี
กิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจ าหน่ายสินคา้ของสถาบนัเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน ซ่ึงสามารถสอบถามขอ้มูลการจดังาน 
Field Day ได ้ณ ส านกัเกษตรอ าเภอ และส านกังานเกษตรจงัหวดัในพื้นท่ีครับ" อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรมชลประทาน ร่วมกจิกรรมวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีร่ิมต้นฤดูการผลติใหม่ 
อุตรดิตถ ์: เม่ือเวลา 10.00 น. วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ ท่ีศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคา้เกษตรอ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์นายยทุธนา มหานุกุล ผูอ้  านวยการส านกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่

ท่ี12 มอบหมายใหน้ายธงชยั ใจเทียมศกัด์ิ หวัหนา้ฝ่ายก่อสร้างท่ี 2 พร้อมดว้ยนายสุรพล ตนัจนัทร์ หวัหนา้ฝ่ายก่อสร้างท่ี 3 น า

เจา้หนา้ท่ีในสังกดัส านกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 12 ( โครงการอ่างเก็บน ้าหว้ยน ้ารีอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ.

อุตรดิตถ ์) ส านกัพฒันาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ร่วมกบัโครงการชลประทานจงัหวดัอุตรดิตถ ์ส านกังาน

ชลประทานท่ี 3 ไดอ้อกบูธและจดันิทรรศการเน่ืองในวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีร่ิมตน้ฤดูการผลิตใหม่ Field Day ปี 2563 เนน้

ถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหม่ดา้นการผลิตแบบผสมผสาน พร้อมสนบัสนุนปัจจยัการผลิตใหก้บัศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคา้เกษตรอ าเภอท่าปลา 

 โดยมีนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิด นายพิภชั ประจนัเขตต ์รองผูว้า่

ราชการจงัหวดัอุตรดิตถ ์กล่าวตอ้นรับ นายประโชติ นิลรัตน์ เกษตรจงัหวดัอุตรดิตถ ์กล่าวรายงาน นายสมศกัด์ิ ชุ่มแจ่ม 

นายอ าเภอท่าปลา ตลอดจนหวัหนา้ส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ขา้ราชการต ารวจ เกษตรอ าเภอ 9 อ าเภอ และ ประชาชนชาว

อุตรดิตถ ์ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศเตม็ไปดว้ยความอบอุ่น 



 ทั้งน้ี เพื่อเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรไดม้าเรียนรู้ เทคโนโลยกีารผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด ขอ้มูลข่าวสาร การ

เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ตลอดจนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเกษตรกรดว้ยกนัเอง รวมทั้งนกัวชิาการ 

ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา ซ่ึงเป็นตวัแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ศูนยเ์รียนรู้ FieldDay จึงเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ ท่ีเหมาะสม

ของเกษตรกร เช่น การน าเทคโนโลยกีารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงหิมพานต ์

 โดยเกษตรกรท่ีเช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นดิน ดา้นน ้า ดา้นการดูแลรักษา การกะเทาะ การแปรรูป เพื่อให้

เกษตรกร ไดเ้รียนรู้และน าไปปฏิบติัในไร่นาของตนเอง และ มีการใหบ้ริการดา้นการเกษตรการจดัแสดงนิทรรศการจาก

หน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข่ือนสิริกิต์ิ , โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ ์, ส านกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 12 ส านกัพฒันาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน , ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์ สาขาท่าปลา สหกรณ์นิคมๆ ล าน ้าน่าน จ ากดั , สหกรณ์การเกษตรท่าปลา จ ากดั และ การยางแห่ง

ประเทศไทย สาขาอุตรดิตถ์ 

 นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมออกร้านจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 

Smart Farmer, Young Smart Famer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับและเสริมสร้างการรับรู้โครงการประกนัรายได้เกษตรกร (ข้าว ปาล์มน า้มัน และยางพารา) 

ในการลงพืน้ทีจั่งหวดัพัทลุงของรองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวนัท่ี 10 ก.พ. 63 ณ ศาลาประชาคมอ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร พร้อมดว้ยนายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา นายสมคิด 

รัตนวงศ ์เกษตรจงัหวดัพทัลุงและเจา้ท่ีในสังกดั ร่วมตอ้นรับนายจุรินทร์ ลกัษณวศิิษฎ ์รองนายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงพาณิชย ์พร้อมดว้ย นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นท่ีตรวจราชการ

จงัหวดัพทัลุง เพื่อช้ีแจง เสริมสร้างความรู้ มาตรการโครงการประกนัรายไดสิ้นคา้เกษตร ไดแ้ก่ ขา้ว ปาลม์น ้ามนั และ

ยางพารา ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัของภาคใตแ้ละจงัหวดัพทัลุง 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรใหข้อ้มูลวา่ ตามท่ีรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 

ปาลม์น ้ามนัและยางพารา กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานท าหนา้ท่ีด าเนินการข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อ

เก็บขอ้มูลการท าการเกษตรของเกษตรกรใน แต่ละช่วงการปลูกและตรวจสอบความถูกตอ้งของเกษตรกรผูมี้สิทธ์ิเขา้ร่วม

โครงการและส่งขอ้มูลใหก้บัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อโอนเงินใหก้บัเกษตรโดยตรงผา่นทางบญัชี

ของเกษตรกรท่ีเปิดไวก้บั ธกส. โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับเงินไดภ้ายในแอพพลิเคชัน่ ฟาร์มบุค๊ (Farmbook) ซ่ึง

กรมส่งเสริมการเกษตรไดท้  าการปรับปรุงใหส้ามารถตรวจสอบผลการรับเงินจากโครงการสนบัสนุน ของภาครัฐแลว้ 

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลาใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ 14 จงัหวดั

ภาคใต ้ขณะน้ีมีเกษตรกรชาวสวนปาลม์น ้ามนัมาปรับปรุงขอ้มูลแลว้ จ  านวน 293,170 ครัวเรือน พื้นท่ี 4,552,079 ไร่ ส่วน

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว มาปรับปรุงขอ้มูลแลว้จ านวน 81,071 ครัวเรือน พื้นท่ีปลูกจ านวน 594,012 ไร่ และกรมส่งเสริม

การเกษตรไดจ้ดัส่งขอ้มูลให ้ธกส. แลว้ จ  านวน 60,476 ครัวเรือน จ านวน 461,988 ไร่ เกษตรกรสนใจเขา้ร่วมงานกวา่ 1,200 

คน ทั้งน้ี นายสมคิด รัตนวงศ ์เกษตรจงัหวดัพทัลุง ไดร่้วมจดักิจกรรมบริการคลินิกพืช จดัแสดงนิทรรศการผลการด าเนินงาน

เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และการขบัเคล่ือนจงัหวดัพทัลุงใหเ้ป็นเมืองเกษตรอินทรียว์ถีิย ัง่ยนื 

 

https://www.facebook.com/region6songkhla/photos/pcb.3240884425926466/3240883295926579/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARASwbNe16BHRRquZdrUXECtEoz-2VhqU66qbekUpOrPhNBGVkV0tOdr5Gn5Uor3B7kYptxK_9VNvD0r&__xts__[0]=68.ARB6C1SzU1nW504q65pIq1J3vSPtSwl1opJHwto9EqFUeY7YjU3Vo51B5mpqVtTg-U2HCk_6esSmciE9_EwP0RBcNRQk2W07WUUbTR4Fcf5hIBfkfrY9umcHJe_Wp6OMJHHa2Wqt_4aalGYuEWLlc_4YYDUvthJAabBkw0nOl9kArrapUY7rbhjsDe6YHDhI-JxbbiNpAv1WaIxgorGyLQucxnjf3eIOyw-f7eIEkKOkyfRUOY35d61-1h-eWbZljtsL2-U9hvGsogHpYGqeMWbS11xrNvkMYuttBf_PDXV73JIJtz2D_DjdGRkKWFZgmKkOMLgHgWxLas1OfsqPRGidDGEF


 
 

กษ.เร่งช่วยชาวสวนล าไยเมืองจันท์พ้นวกิฤติแล้ง 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ตามท่ีส านกัข่าวทีเอน็เอน็ไทยแลนด์รายงานวา่ 

เกิดภยัแลง้หนกัในอ.โป่งน ้าร้อน และอ.สอยดาว จ.จนัทบุรี เน่ืองจากน ้าในคลองธรรมชาติแหง้ขอดท าใหล้ าไยยนืตน้ตาย 
เกษตรกรตอ้งซ้ือน ้ามารดสวนล าไยนั้น กรมไม่ไดน่ิ้งนอนใจ สั่งการใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรีลงพื้นท่ีตรวจ
ขอ้เทจ็จริง ปรากฏวา่ จ.จนัทบุรีมีพื้นท่ีปลูกล าไยทั้งหมด 211,955 ไร่ พื้นท่ีใหผ้ล 208,453 ไร่ ปีการผลิต 2562/63 ใหผ้ลผลิต 
218,000 ตนั พื้นท่ีปลูกส่วนมากอยูใ่นอ.โป่งน ้าร้อน และอ.สอยดาว เร่ิมเก็บเก่ียวมาตั้งแต่เดือนกนัยายน 2562-มีนาคม 2563 
ปัจจุบนัเหลือผลผลิตท่ียงัไม่เก็บเก่ียวอีกประมาณ 12,000 ตนั 

ส าหรับพื้นท่ีท่ีเกิดกระแสข่าวดงักล่าว เป็นพื้นท่ีนอกเขตชลประทานของโครงการอ่างเก็บน ้าคลองพระพุทธ ซ่ึงใน
อดีตเกษตรกรปลูกมนัส าปะหลงัเป็นหลกั แต่เน่ืองจากหลายปีท่ีผา่นมาล าไยมีราคาสูง ท าใหเ้กษตรกรหนัไปเปล่ียนชนิดพืชท่ี
ปลูก โดยส่วนใหญ่จะใชน้ ้าจากคลองธรรมชาติ และแยง่กนัใชจ้นแหล่งน ้าแหง้ในท่ีสุด ส าหรับสระเก็บน ้าท่ีเกษตรกรขดุไว ้
ไม่สามารถเก็บน ้าได ้เพราะส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังปนดินร่วนมีหินปะปน อยา่งไรก็ตาม กรมก าหนดมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรในสถานการณ์ฤดูแลง้ ปี 2562/63 จ านวน 8 มาตรการ รวมทั้งเร่งประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี หาแนวทาง
ช่วยเหลือเกษตรกรโดยด่วน 
 ดา้นนายปิยะ สมคัรพงศ ์เกษตรจงัหวดัจนัทบุรี กล่าววา่ อ.โป่งน ้าร้อน มีพื้นท่ีประสบภยัแลง้ คือ หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 3 
ต.คลองใหญ่ พื้นท่ีประมาณ 200 ไร่ ผลผลิตล าไยประมาณ 360 ตนั เป็นพื้นท่ีท่ียงัไม่เก็บเก่ียวผลผลิต จ าเป็นตอ้งซ้ือน ้ารด 
เพราะน ้าในสระเก็บน ้าในสวนและคลองธรรมชาติขา้งเคียงแหง้ขอด โดยจะเก็บเก่ียวผลผลิตไดป้ลายเดือนกุมภาพนัธ์น้ี ส่วน
พื้นท่ีหมู่ท่ี 1, 4, 7 ต าบลเทพนิมิต หมู่ท่ี 4 หนองตาคง พื้นท่ีรวมประมาณกวา่ 300 ไร่ เป็นพื้นท่ีซ่ึงตน้ล าไยเห่ียวแต่ยงัไม่ตาย 
หากมีฝนตกจะฟ้ืนตวัข้ึนมาใหม่ ทั้งน้ี ส านกังานเกษตรจงัหวดัไดป้ระสานไปยงัหน่วยปฏิบติัการฝนหลวงจงัหวดัจนัทบุรีแลว้ 
แต่สภาพอากาศยงัไม่พร้อมท าฝนเทียม และประสานงานช่วยเหลือขดุน ้าบาดาลแลว้ ส่วนอ.สอยดาว พื้นท่ีประสบภยัแลง้ คือ 
หมู่ท่ี 1, 6, 12 ต าบลสะตอน หมู่ท่ี 1 ต าบลทบัชา้ง และหมู่ท่ี 1, 6, 12 ต าบลทรายขาว พื้นท่ีประมาณ 120 ไร่ ผลผลิตท่ียงัไม่ได้
เก็บเก่ียวมีประมาณ 40 ตนั แต่ล าไยท่ียนืตน้ตายยงัไม่พบ ส่วนใหญ่เป็นเพียงใบเห่ียว ถา้มีฝนตกก็จะฟ้ืนตวัเช่นกนั 
ส าหรับมาตรการแกไ้ขท่ีด าเนินการอยูข่ณะน้ีคือ แจง้ก านนัผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าทอ้งถ่ินส ารวจพื้นท่ีท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ
เร่งด่วน ส านกังานชลประทาน และส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเพิ่มรถบรรทุกน ้าเพื่อการเกษตร จากเดิม
ท่ีใหเ้พื่ออุปโภคบริโภคทุกพื้นท่ีท่ีประสบปัญหา การขดุลอกคูคลองธรรมชาติเป็นแหล่งกกัเก็บน ้า ท ากระสอบทรายกั้น ซ่ึง
หน่วยงานทอ้งถ่ินเสนอของบประมาณเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลดว้ยแลว้ ส านกังานเกษตรจงัหวดั/อ าเภออบรมเกษตรกรเก่ียวกบั
การใชน้ ้าใหเ้หมาะสมกบัอายไุมผ้ล โดยเปล่ียนมาใชห้วัสปริงเกอร์ท่ีใชน้ ้านอ้ยแทน และสนบัสนุนเคร่ืองสูบน ้า แต่ยงัท าได้
นอ้ยเน่ืองจากไม่มีแหล่งน ้า นอกจากน้ี ส านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ หรือ สทนช. เสนอแนวทางแกปั้ญหา ควรเร่งสร้างอ่าง
เก็บน ้าเพิ่มข้ึนในลุ่มน ้าโตนเลสาป ครอบคลุมพื้นท่ี จ.สระแกว้ และพื้นท่ีท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นแผนท่ีสร้างอ่างเก็บน ้า ควรปรับแผน
ปลูกพืช เช่น มนัส าปะหลงั หรือ ขา้วโพด แทน 
 



จังหวดัอุทยัธานี เกษตรกรหนุ่มชาวอ าเภอหนองฉาง พลิกชีวติจากพนักงานประจ าเงินเดือนสูง 

กลบัมาเลีย้งเป็ดไข่ สู่เจ้าของฟาร์มเห็ดสร้างรายได้งามเลีย้งครอบครัวตามความฝัน 

 

นางณฐัชาภคั เช่ียวการนา นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นางสาว ณิชา โป๋ทอง นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร
ปฎิบติัการ นายภาณุพฒัน์ มณีล ่า นกัวชิาการเกษตร ส านกังานเกษตรจงัหวดัอุทยัธานี ลงพื้นท่ีดูการท าวธีิการเพาะเห็ดสร้าง
รายได ้young Smart Farmer ของ นายสมาธิ สุริยกานต ์10/1 หมู่ท่ี 6 ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี ซ่ึงมี
ผลงานโดดเด่นดา้น การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ียอมทิ้งอาชีพท่ีมีเงินสูง หนักลบัมาประกอบอาชีพดา้น
การเกษตร โดยเร่ิมจากการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพียงเล็กนอ้ย จนเร่ิมมาท ากอ้นเช้ือเห็ดจ าหน่าย ดว้ยเห็ดนางฟ้าภูฐานนั้น
สามารถเก็บไวไ้ดใ้นตูเ้ยน็ นานถึง 7 วนั รสชาติอร่อย เป็นท่ีตอ้งการของตลาด และมีคู่แข่งนอ้ย โดยเปิดดอกในลกัษณะฟาร์ม
ปิดท่ีลงทุนไม่มาก แต่ใหผ้ลก าไรดี และมีเวลาอยูก่บับา้นและครอบครัวไดม้ากข้ึน 
โดยนายสุริยกานต ์เกษตรกรหนุ่ม อาย ุ37 ปี เกษตรกรหนุ่ม เล่าวา่ ตนเองนั้นจบปริญญาตรีดา้นปศุสัตว ์จาก
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยหลงัจบจากมหาวทิยาลยั ไดไ้ปท างานกบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง เงินเดือนสูง มีโอกาสกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน แต่ส่ิงหน่ึงท่ีขาดหายไปคือ เวลาท่ีจะอยูก่บัครอบครัว ตนจึงอยากกลบัมาคน้หาอาชีพท่ีมีความสุขสงบ และมี
เวลาอยูก่บัครอบครัวเตม็ท่ี จึงตดัสินใจกลบัมาเร่ิมตน้โดยการเล้ียงเป็ดไข่ ซ่ึงเป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว บนพื้นท่ี
ประมาณ 10 ไร่ กบัภรรยา นางปัทมา สุริยกานต ์หลงัจากเล้ียงเป็ดได ้3 ปี เร่ิมมองเห็นวา่การท าอยา่งเดียวน่าจะเกิดความเส่ียง 
ต่อมา ปี 2556 จึงไดเ้ร่ิมเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน แบบเล็กๆ โดยสาเหตุท่ีเลือกเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานนั้นเพราะเป็นเห็ดท่ีราคาสูง 
ตลาดมีความตอ้งการมาก คู่แข่งนอ้ย แต่ก็ไม่ง่ายท่ีจะท าให้ไดด้อกเห็ดท่ีมีคุณภาพ ออกดอกสม ่าเสมอ เน่ืองจากปัญหาท่ีท าให้
เกษตรกรผูเ้พาะเห็ดนางฟ้าลม้เหลว คือการท่ีตอ้งมีการควบคุมสภาพแวดลอ้ม เช่น ความช้ืน อุณหภูมิ การระบายอากาศในโรง
เพาะเห็ด เม่ือเกิดการเรียนรู้มากข้ึน จึงไดเ้ร่ิมท ากอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าภูฐาน ทดลองท ากนัจนประสบความส าเร็จ 
ปัจจุบนั นายสาธิ สุริยกานต ์สามารถผลิตกอ้นเช้ือจ าหน่ายไดว้นัละ 300 กอ้น ราคาจ าหน่าย กอ้นละ 7 บาท และยงัเก็บดอก
เห็ดจ าหน่าย ราคา 60 บาท / กิโลกรัม นอกจากน้ียงัเป็นจุดเรียนรู้ส าหรับคนท่ีสนใจจะเร่ิมเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน โดยใหศึ้กษา
จากของจริงตั้งแต่ท ากอ้นเช้ือเห็ดจนถึงเก็บดอกจ าหน่าย พร้อมทั้งมีนกัเรียนจากโรงเรียนต่างๆเขา้มาเรียนรู้และไปเป็น
วทิยากรสอนใหถึ้งบา้น โดยมีรายไดจ้ากการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ปีละประมาณ 600,000 บาท โดยสามารถติดตามไดท่ี้ เพจ 
ฟาร์มเห็ดบา้นน ้าพุ และเพจ Young Smart Farmer หรือโทรศพัท ์084-815-2431 



"หนุ่มชาวอุทยัธานี" พลกิชีวติจากพนักงานประจ า สู่เจ้าของฟาร์มเห็ดสร้างรายได้งาม 

นางณฐัชาภคั เช่ียวการนา นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นางสาว ณิชา โป๋ทอง นกัวชิาการส่งเสริม
การเกษตรปฎิบติัการ นายภาณุพฒัน์ มณีล ่า นกัวชิาการเกษตร ส านกังานเกษตรจงัหวดัอุทยัธานี ลงพื้นท่ีดูการท าวธีิการเพาะ
เห็ดสร้างรายได ้young Smart Farmer ของ นายสมาธิ สุริยกานต ์10/1 หมู่ท่ี 6 ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 
ซ่ึงมีผลงานโดดเด่นดา้น การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ียอมทิ้งอาชีพท่ีมีเงินสูง หนักลบัมาประกอบอาชีพ
ดา้นการเกษตร โดยเร่ิมจากการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพียงเล็กนอ้ย จนเร่ิมมาท ากอ้นเช้ือเห็ดจ าหน่าย ดว้ยเห็ดนางฟ้าภูฐานนั้น
สามารถเก็บไวไ้ดใ้นตูเ้ยน็ นานถึง 7 วนั รสชาติอร่อย เป็นท่ีตอ้งการของตลาด และมีคู่แข่งนอ้ย โดยเปิดดอกในลกัษณะฟาร์ม
ปิดท่ีลงทุนไม่มาก แต่ใหผ้ลก าไรดี และมีเวลาอยูก่บับา้นและครอบครัวไดม้ากข้ึน 
โดยนายสุริยกานต ์เกษตรกรหนุ่ม อาย ุ37 ปี เกษตรกรหนุ่ม เล่าวา่ ตนเองนั้นจบปริญญาตรีดา้นปศุสัตว ์จาก
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยหลงัจบจากมหาวทิยาลยั ไดไ้ปท างานกบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง เงินเดือนสูง มีโอกาสกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน แต่ส่ิงหน่ึงท่ีขาดหายไปคือ เวลาท่ีจะอยูก่บัครอบครัว ตนจึงอยากกลบัมาคน้หาอาชีพท่ีมีความสุขสงบ และมี
เวลาอยูก่บัครอบครัวเตม็ท่ี จึงตดัสินใจกลบัมาเร่ิมตน้โดยการเล้ียงเป็ดไข่ ซ่ึงเป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว บนพื้นท่ี
ประมาณ 10 ไร่ กบัภรรยา นางปัทมา สุริยกานต ์หลงัจากเล้ียงเป็ดได ้3 ปี เร่ิมมองเห็นวา่การท าอยา่งเดียวน่าจะเกิดความเส่ียง 
ต่อมา ปี 2556 จึงไดเ้ร่ิมเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน แบบเล็กๆ โดยสาเหตุท่ีเลือกเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานนั้นเพราะเป็นเห็ดท่ีราคาสูง 
ตลาดมีความตอ้งการมาก คู่แข่งนอ้ย แต่ก็ไม่ง่ายท่ีจะท าให้ไดด้อกเห็ดท่ีมีคุณภาพ ออกดอกสม ่าเสมอ เน่ืองจากปัญหาท่ีท าให้
เกษตรกรผูเ้พาะเห็ดนางฟ้าลม้เหลว คือการท่ีตอ้งมีการควบคุมสภาพแวดลอ้ม เช่น ความช้ืน อุณหภูมิ การระบายอากาศในโรง
เพาะเห็ด เม่ือเกิดการเรียนรู้มากข้ึน จึงไดเ้ร่ิมท ากอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าภูฐาน ทดลองท ากนัจนประสบความส าเร็จ 
ปัจจุบนั นายสาธิ สุริยกานต ์สามารถผลิตกอ้นเช้ือจ าหน่ายไดว้นัละ 300 กอ้น ราคาจ าหน่าย กอ้นละ 7 บาท และยงัเก็บดอก
เห็ดจ าหน่าย ราคา 60 บาท / กิโลกรัม นอกจากน้ียงัเป็นจุดเรียนรู้ส าหรับคนท่ีสนใจจะเร่ิมเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน โดยใหศึ้กษา
จากของจริงตั้งแต่ท ากอ้นเช้ือเห็ดจนถึงเก็บดอกจ าหน่าย พร้อมทั้งมีนกัเรียนจากโรงเรียนต่างๆเขา้มาเรียนรู้และไปเป็น
วทิยากรสอนใหถึ้งบา้น โดยมีรายไดจ้ากการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ปีละประมาณ 600,000 บาท โดยสามารถติดตามไดท่ี้ เพจ 
ฟาร์มเห็ดบา้นน ้าพุ และเพจ Young Smart Farmer หรือโทรศพัท ์084-815-2431 

 



 

 

พื้นท่ีบา้นทุ่งโป่ง อ าเภออุบลรัตน์ จงัหวดัขอนแก่น ตั้งอยูใ่ตเ้ข่ือนอุบลรัตน์ แต่ในพื้นท่ีกลบัไม่มีน ้าใช ้เพราะพื้นท่ีอยู่
สูงกวา่แหล่งน ้า และไม่มีระบบส่งน ้าเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร ซ่ึงภายหลงัไดแ้กไ้ขโดยการท าสถานีส่งน ้า ฝาย และวางระบบท่อ
เพื่อใหส้ามารถส่งน ้าเขา้สู่แปลงเกษตรได ้

เม่ือในพื้นท่ีมีน ้าแลว้ จึงเร่ิมส่งเสริมการปลูกพืชหลงันา อาทิ ฟักทอง ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ขา้วโพดหวาน โดยเอาตลาด
น า ดึงผูมี้ความเช่ียวชาญเขา้มาช่วย มีมูลนิธิพฒันาชีวติชนบทมาใหค้วามรู้ และบริษทัเอกชนเขา้มารับซ้ือ ขา้วโพดหวานจึง
เป็นพืชท่ีเกษตรกรใหค้วามสนใจ 

ขา้วโพดหวาน ใชร้ะยะเวลาในการปลูก 70-90 วนั การดูแลรักษาไม่ยาก ใหน้ ้าอยา่งพอเหมาะ เม่ือไดผ้ลผลิตขา้วโพด
สามารถขายไดทุ้กส่วน ส่วนแรก ขายฝักส่งบริษทัรับซ้ือจากจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงจะตอ้งมีขนาด ฝักละ 3 ขีด ข้ึนไป ในราคา
กิโลกรัมละ 4 บาท ส่วนท่ีสอง ฝักตกเกรดตม้ขายในชุมชน และ ส่วนท่ีสาม สับล าตน้ขาย ในราคากิโลกรัมละ 2 บาท เพื่อเป็น
อาหารสัตว ์ปัจจุบนัมีสหกรณ์โคนมขอนแก่น มารับซ้ือ เพื่อน าไปเล้ียงโค เพราะตน้ขา้วโพดสับเม่ือใหโ้คนมกินจะมีโปรตีน
สูง น ้านมโคจะดี 

ปัจจุบนั เป็นปีท่ี 4 แลว้ ท่ีมีการส่งเสริมการปลูกขา้วโพดหวานหลงันา มีเกษตรกรเขา้ร่วมกวา่ 104 คน พื้นท่ี 238 ไร่ 
และไดร้วมตวักนัในรูปกลุ่ม มีการหกัเงินส่วนต่างจากการขายขา้วโพดแบบส่ง 40 สตางค ์เพื่อบริหารจดัการในกลุ่มซ้ือ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าความช้ืน 

คุณประดิษฐ ์หนองผือ ประธานกลุ่มปลูกพืชหลงันา ไดเ้ล่าใหเ้ราฟังวา่ เดิมท านาปรัง ในพื้นท่ี 6 ไร่ ขายไดป้ระมาณ 
30,000 กวา่บาท โดยยงัไม่หกัตน้ทุน ซ่ึงอาจจะไม่ไดก้  าไรเลย จึงไดห้นัมาทดลองปลูกขา้วโพดหวานท่ีดูแลง่ายกวา่ ใชน้ ้านอ้ย 
ขายไดทุ้กส่วน และยงัมีตลาดท่ีแน่นอน จากการแบ่งพื้นท่ีท าการเกษตรบางส่วน ซ่ึงไดผ้ลดี เลยเปล่ียนมาปลูกขา้วโพดหวาน
ทั้ง 6 ไร่ คาดวา่พอครบรอบ 3 เดือนน้ี จะไดก้ าไร ประมาน 70,000 บาท 

คุณประดิษฐ ์เล่าใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหวา่ง ขา้วนาปรัง กบัขา้วโพดหวาน วา่ นาปรังราคาไม่คงท่ี ตน้ทุนสูง แต่
จ าเป็นตอ้งท า หกัลบแลว้อาจขาดทุนมากกวา่ก าไร ส่วนขา้วโพดหวานดูแลง่าย ใชน้ ้านอ้ย ขายไดทุ้กส่วน มีตลาดแน่นอน 

 

https://www.facebook.com/region6songkhla/photos/pcb.3240884425926466/3240883295926579/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARASwbNe16BHRRquZdrUXECtEoz-2VhqU66qbekUpOrPhNBGVkV0tOdr5Gn5Uor3B7kYptxK_9VNvD0r&__xts__%5B0%5D=68.ARB6C1SzU1nW504q65pIq1J3vSPtSwl1opJHwto9EqFUeY7YjU3Vo51B5mpqVtTg-U2HCk_6esSmciE9_EwP0RBcNRQk2W07WUUbTR4Fcf5hIBfkfrY9umcHJe_Wp6OMJHHa2Wqt_4aalGYuEWLlc_4YYDUvthJAabBkw0nOl9kArrapUY7rbhjsDe6YHDhI-JxbbiNpAv1WaIxgorGyLQucxnjf3eIOyw-f7eIEkKOkyfRUOY35d61-1h-eWbZljtsL2-U9hvGsogHpYGqeMWbS11xrNvkMYuttBf_PDXV73JIJtz2D_DjdGRkKWFZgmKkOMLgHgWxLas1OfsqPRGidDGEF
https://www.facebook.com/region6songkhla/photos/pcb.3240884425926466/3240883295926579/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARASwbNe16BHRRquZdrUXECtEoz-2VhqU66qbekUpOrPhNBGVkV0tOdr5Gn5Uor3B7kYptxK_9VNvD0r&__xts__%5B0%5D=68.ARB6C1SzU1nW504q65pIq1J3vSPtSwl1opJHwto9EqFUeY7YjU3Vo51B5mpqVtTg-U2HCk_6esSmciE9_EwP0RBcNRQk2W07WUUbTR4Fcf5hIBfkfrY9umcHJe_Wp6OMJHHa2Wqt_4aalGYuEWLlc_4YYDUvthJAabBkw0nOl9kArrapUY7rbhjsDe6YHDhI-JxbbiNpAv1WaIxgorGyLQucxnjf3eIOyw-f7eIEkKOkyfRUOY35d61-1h-eWbZljtsL2-U9hvGsogHpYGqeMWbS11xrNvkMYuttBf_PDXV73JIJtz2D_DjdGRkKWFZgmKkOMLgHgWxLas1OfsqPRGidDGEF


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กษ.เร่งช่วยชาวสวนล าไยเมืองจันท์พ้นวกิฤติแล้ง 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ตามท่ีส านกัข่าวทีเอน็เอน็ไทยแลนด์รายงานวา่ 

เกิดภยัแลง้หนกัในอ.โป่งน ้าร้อน และอ.สอยดาว จ.จนัทบุรี เน่ืองจากน ้าในคลองธรรมชาติแหง้ขอดท าใหล้ าไยยนืตน้ตาย 
เกษตรกรตอ้งซ้ือน ้ามารดสวนล าไยนั้น กรมไม่ไดน่ิ้งนอนใจ สั่งการใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรีลงพื้นท่ีตรวจ
ขอ้เทจ็จริง ปรากฏวา่ จ.จนัทบุรีมีพื้นท่ีปลูกล าไยทั้งหมด 211,955 ไร่ พื้นท่ีใหผ้ล 208,453 ไร่ ปีการผลิต 2562/63 ใหผ้ลผลิต 
218,000 ตนั พื้นท่ีปลูกส่วนมากอยูใ่นอ.โป่งน ้าร้อน และอ.สอยดาว เร่ิมเก็บเก่ียวมาตั้งแต่เดือนกนัยายน 2562-มีนาคม 2563 
ปัจจุบนัเหลือผลผลิตท่ียงัไม่เก็บเก่ียวอีกประมาณ 12,000 ตนั 

ส าหรับพื้นท่ีท่ีเกิดกระแสข่าวดงักล่าว เป็นพื้นท่ีนอกเขตชลประทานของโครงการอ่างเก็บน ้าคลองพระพุทธ ซ่ึงใน
อดีตเกษตรกรปลูกมนัส าปะหลงัเป็นหลกั แต่เน่ืองจากหลายปีท่ีผา่นมาล าไยมีราคาสูง ท าใหเ้กษตรกรหนัไปเปล่ียนชนิดพืชท่ี
ปลูก โดยส่วนใหญ่จะใชน้ ้าจากคลองธรรมชาติ และแยง่กนัใชจ้นแหล่งน ้าแหง้ในท่ีสุด ส าหรับสระเก็บน ้าท่ีเกษตรกรขดุไว ้
ไม่สามารถเก็บน ้าได ้เพราะส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังปนดินร่วนมีหินปะปน อยา่งไรก็ตาม กรมก าหนดมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรในสถานการณ์ฤดูแลง้ ปี 2562/63 จ านวน 8 มาตรการ รวมทั้งเร่งประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี หาแนวทาง
ช่วยเหลือเกษตรกรโดยด่วน 
 ดา้นนายปิยะ สมคัรพงศ ์เกษตรจงัหวดัจนัทบุรี กล่าววา่ อ.โป่งน ้าร้อน มีพื้นท่ีประสบภยัแลง้ คือ หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 3 
ต.คลองใหญ่ พื้นท่ีประมาณ 200 ไร่ ผลผลิตล าไยประมาณ 360 ตนั เป็นพื้นท่ีท่ียงัไม่เก็บเก่ียวผลผลิต จ าเป็นตอ้งซ้ือน ้ารด 
เพราะน ้าในสระเก็บน ้าในสวนและคลองธรรมชาติขา้งเคียงแหง้ขอด โดยจะเก็บเก่ียวผลผลิตไดป้ลายเดือนกุมภาพนัธ์น้ี ส่วน
พื้นท่ีหมู่ท่ี 1, 4, 7 ต าบลเทพนิมิต หมู่ท่ี 4 หนองตาคง พื้นท่ีรวมประมาณกวา่ 300 ไร่ เป็นพื้นท่ีซ่ึงตน้ล าไยเห่ียวแต่ยงัไม่ตาย 
หากมีฝนตกจะฟ้ืนตวัข้ึนมาใหม่ ทั้งน้ี ส านกังานเกษตรจงัหวดัไดป้ระสานไปยงัหน่วยปฏิบติัการฝนหลวงจงัหวดัจนัทบุรีแลว้ 
แต่สภาพอากาศยงัไม่พร้อมท าฝนเทียม และประสานงานช่วยเหลือขดุน ้าบาดาลแลว้ ส่วนอ.สอยดาว พื้นท่ีประสบภยัแลง้ คือ 
หมู่ท่ี 1, 6, 12 ต าบลสะตอน หมู่ท่ี 1 ต าบลทบัชา้ง และหมู่ท่ี 1, 6, 12 ต าบลทรายขาว พื้นท่ีประมาณ 120 ไร่ ผลผลิตท่ียงัไม่ได้
เก็บเก่ียวมีประมาณ 40 ตนั แต่ล าไยท่ียนืตน้ตายยงัไม่พบ ส่วนใหญ่เป็นเพียงใบเห่ียว ถา้มีฝนตกก็จะฟ้ืนตวัเช่นกนั 
ส าหรับมาตรการแกไ้ขท่ีด าเนินการอยูข่ณะน้ีคือ แจง้ก านนัผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าทอ้งถ่ินส ารวจพื้นท่ีท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ
เร่งด่วน ส านกังานชลประทาน และส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเพิ่มรถบรรทุกน ้าเพื่อการเกษตร จากเดิม
ท่ีใหเ้พื่ออุปโภคบริโภคทุกพื้นท่ีท่ีประสบปัญหา การขดุลอกคูคลองธรรมชาติเป็นแหล่งกกัเก็บน ้า ท ากระสอบทรายกั้น ซ่ึง
หน่วยงานทอ้งถ่ินเสนอของบประมาณเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลดว้ยแลว้ ส านกังานเกษตรจงัหวดั/อ าเภออบรมเกษตรกรเก่ียวกบั
การใชน้ ้าใหเ้หมาะสมกบัอายไุมผ้ล โดยเปล่ียนมาใชห้วัสปริงเกอร์ท่ีใชน้ ้านอ้ยแทน และสนบัสนุนเคร่ืองสูบน ้า แต่ยงัท าได้
นอ้ยเน่ืองจากไม่มีแหล่งน ้า นอกจากน้ี ส านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ หรือ สทนช. เสนอแนวทางแกปั้ญหา ควรเร่งสร้างอ่าง
เก็บน ้าเพิ่มข้ึนในลุ่มน ้าโตนเลสาป ครอบคลุมพื้นท่ี จ.สระแกว้ และพื้นท่ีท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นแผนท่ีสร้างอ่างเก็บน ้า ควรปรับแผน
ปลูกพืช เช่น มนัส าปะหลงั หรือ ขา้วโพด แทน 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ช่องทาง  Khongkwan  
ประเด็น  แตงโมไม้ขาวภูเกต็ "King orange/ เมญ่า / ญาญ่า / ตอปิโด" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


