
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

Field Day 1. ชาวสวนยางตรัง ร่วมงาน Field Day เรียนรู้เทคโนโลยีผลิตยางพารา
คุณภาพ 

สยามรัฐ 

การเกษตรเชิง 
พ้ืนที่ 

2. เกษตรจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตัดตามการดำเนินส่งเสริมการเกษตรเชิง 
พ้ืนที่ในอำเภอวังม่วง และอำเภอมวกเหล็ก 

แว่นนิวส์ไทม์ออนไลน์ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

คลิกนิกเกษตรเคลื่อนที่ 3. เกษตรเพชรบูรณ์ เดินหน้าคลิกนิกเกษตรเคลื่อนที่ พร้อมให้บริการปี 
2563 ครั้งที่ 2 

สยามรัฐ 

4. หลายภาคส่วน จ.บุรีรัมย์ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ช่วยเหลือเกษตรกร 
จากภาวะภัยแล้ง 

สยามรัฐ 

หยุดเผา 5. เรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ข่าวพะเยา 
6. รายงานพิเศษ การทำไร่อ้อยสมัยใหม่ลดต้นทุนลดแรงงานลดเวลาลด
การเผา 

NBT KhonKean 

8. ปราจีนบุรีรณรงค์ลดการเผาพร้อมนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการ
เศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา คาดช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

Field Day 9. รองผู้ว่าฯ สตูล เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
ใหม่ .(Field Day) ประจำปี 2563 

สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

จิตอาสาเกษตรกร 9. จ.ยะลาจัดกิจกรรม“จิตอาสาเกษตรกร”พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ตาม
รอยศาสตร์พระราชา 

สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชาวสวนยางตรัง ร่วมงาน Field Day เรียนรู้เทคโนโลยี
ผลติยางพาราคุณภาพ 

ชาวสวนยางตรัง ร่วมงาน Field Day เรียนรู้เทคโนโลยีผลติยางพาราคุณภาพ ควบคู่อาชีพเสริมอ่ืน 
หวังสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

 

เม่ือวนัท่ี 23 ก.พ. นายนราพฒัน์ แกว้ทอง ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตยางพาราท่ีเหมาะสม พื้นท่ีอ าเภอรัษฎา จงัหวดัตรัง เนน้ให้เกษตรกร
ผลิตยางพาราไดคุ้ณภาพ ลดตน้ทุน เพิ่มรายได ้หวงัเกษตรกรมีรายไดพ้อเพียงในการด ารงชีวิต 

ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ไดจ้ดัตั้งศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ขึ้นในทุกอ าเภอทัว่ประเทศ รวม 882 ศูนย ์มาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อใชเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรดา้นต่างๆ ท่ีเหมาะสมใหแ้ก่เกษตรกรในพื้นท่ี ส าหรับช่วง
ฤดูกาลผลิตใหม่ ตามหลกัแนวคิดการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้
ก าหนดให ้ศพก. ทุกแห่ง จดักิจกรรมถ่ายทอดความรู้ดา้นการผลิตสินคา้เกษตรตามศกัยภาพของพื้นท่ีใหแ้ก่
เกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้บัเกษตรกรในรูปแบบการจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลย ี
(Field Day) เพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีส่วนราชการในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วม
ออกหน่วยบริการดา้นการเกษตรในลกัษณะของคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีใหแ้ก่เกษตรกรในพื้นท่ี ช่วยกระตุน้
ใหเ้กษตรกรเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยแีละภูมิปัญญาท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
พื้นท่ี โดยก าหนดจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Field Day) เพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ขึ้น ในวนัท่ี 
23 กุมภาพนัธ์ 2563 ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรต าบลควนเมา อ าเภอ
รัษฎา จงัหวดัตรัง โดยไดรั้บเกียรติจากนายนราพฒัน์ แกว้ทอง กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน 



นางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เน่ืองจากเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอรัษฏา
ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา แต่พบวา่ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการผลิตยางพาราท่ีมีคุณภาพ 
ประกอบกบัปัญหายางพาราราคาตกต ่า และการระบาดของโรคใบร่วง ท าใหเ้กษตรกรผูป้ลูกยางพารามี
รายไดน้อ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น และไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั ส านกังานเกษตรอ าเภอรัษฎา ได้
เลง็เห็นความส าคญัในแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ลดตน้ทุนการผลิต 
รวมถึงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได ้เช่น พืชเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพในพื้นท่ี สัตวเ์ศรษฐกิจท่ีสามารถสร้าง
รายได ้เพื่อช่วยใหเ้กษตรกรชาวสวนยางและเกษตรกรทัว่ไปมีรายไดดี้ขึ้น สามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมี
ความสุข โดยก าหนดเป้าหมายใหเ้กษตรกรท่ีไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยสีามารถลดตน้ทุนการผลิตและ
เพิ่มผลผลิตไดร้้อยละ 10 มีจ านวนเกษตรกรท่ีมีอาชีพเสริมเพิ่มรายไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 20 ของครัวเรือน
เกษตรกรทั้งหมด ซ่ึงอ าเภอรัษฎา มีเกษตรกรประกอบอาชีพท าสวนยางพารา จ านวน 4,419 ครัวเรือน 
รวมพื้นท่ี 60,290 ไร่ 

ส าหรับกิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 กิจกรรมหลกั เป็นการถ่ายทอดความรู้
ตามสถานีเรียนรู้ จ านวน 6 สถานี ดงัน้ี การผลิตผกัปลอดภยั (ผกักางมุง้) การปลูกพืชเศรษฐกิจ (ฝร่ัง และ
มะละกอ) การเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ (แพะเน้ือ) การจดัการปุ๋ ยยางพาราอยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัการสวน
ยางพาราอยา่งมีประสิทธิภาพ และการเล้ียงผ้ึงโพรงไทยและการแปรรูปผลผลิตจากผ้ึง ส่วนท่ี 2 กิจกรรม
รอง ประกอบดว้ยกิจกรรมการใหบ้ริการทางการเกษตรในรูปแบบคลินิกเกษตรและนิทรรศการความรู้ดา้น
การเกษตรโดยหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 10 คลินิก และส่วนท่ี 3 กิจกรรม
เสริม ประกอบดว้ยการแสดงและจ าหน่ายสินคา้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสถาบนัเกษตรกร นิทรรศการ
การแสดงผลส าเร็จของการขบัเคล่ือนงานส่งเสริมและพฒันาองคก์รเกษตรกร ตลอดจนภาคเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 14.00 น. นายอาชวช์ยัชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร พร้อมด้วย นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ดูงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
ในจังหวัดสระบุรี  

จุดที่ 1  โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก แปลงส่งเสริมการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง หมู่ที่ 5 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.
สระบุรี พ้ืนที่ดังกล่าวได้มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แหล่งน้ำ ไม่มีที่ดินทำกิน การบริหารจัดการ และการตลาด ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่เกิดการรวมกลุ่มกันผลิต
หน่อไม้ฝรั่ง มีการส่งเสริมการผลิตที่ได้มาตรฐาน GAP ทำให้สามารถส่งออกหน่อไม้ฝรั่งไปยังประเทศต่างๆได้ 
นอกจากนี้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกาตรกรปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านตะพานหิน รวมตัว
กันขายผลผลิต สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง  

ต่อด้วยจุดที่ 2  สวนบิ๊กเต้ (สวนเบญจมาศ) ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นแหล่งผลิตดอก
เบญจมาศแหล่งใหญ่ของประเทศไทย มีการควบคุมการเพาะปลูกให้มีดอกเบญจมาศสามารถออกดอกได้ตลอด
ทั้งปี นอกจากนี้ สวนบิ๊กเต้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสระบุรีอีกด้วย 

 

 

 

 



 

เกษตรเพชรบูรณ์ เดินหน้าคลกินิกเกษตรเคล่ือนที่ พร้อม
ให้บริการปี 2563 คร้ังที่ 2 

 

วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ ส านกังานเกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์ ไดจ้ดัท าโครงการ
คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีขึ้น เพื่อใหบ้ริการช่วยเหลือเกษตรกร ณ โรงเรียนบา้นเขาพลวง ต าบลสระแกว้ อ าเภอ
บึงสามพนั โดยบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกษตรกรพบเจอในการท าการเกษตร และ ประชาสัมพนัธ์ถึงสถานการณ์ภยัแลง้ โดยมีนายสาคร รุ่งเรือง 
รองผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นประธาน โดยมีนายสถิตย ์ยะแกว้ หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการ
ผลิต ส านกังานเกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน หัวหนา้ส่วนราชการ เกษตรอ าเภอ ตลอดจนเกษตรกร
ท่ีเขา้รับบริการ กวา่ 300 ราย ซ่ึงการใหบ้ริการของคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี จ าแนกไดเ้ป็น 11 ดา้น คือ 1. 

คลินิกดิน 2. คลินิกพืช 3. คลินิกปศุสัตว ์4. คลินิกประมง 5. คลินิกชลประธาน 6. คลินิกสหกรณ์ 7. 

คลินิกบญัชี 8. คลินิกกฎหมาย 9. คลินิกขา้ว 10. คลินิกหม่อนไหม 11. คลินิกอ่ืน ๆ 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การฝึกอาชีพด้านการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการช่วยเหลือ
เกษตรกรโดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการบูรณาการ
ความรู้และงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการเกษตร และแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรเจอในการทำ
การเกษตร ทั้งยังมีการติดตามผลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าปัญหาที่เกษตรกรพบจะได้รับการแก้ไขท่ีถูกต้องและสัมฤทธิ์
ผล 
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หลายภาคส่วน จ.บุรีรัมย์ จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ช่วยเหลือ
เกษตรกร จากภาวะภัยแล้ง 

 

หน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน จ.บุรีรัมย ์ร่วมกบั อ าเภอปะค า และภาคเอกชน จดัคลินิก
เกษตรเคล่ือนท่ี ออกใหบ้ริการดา้นวิชาการเกษตรทุกสาขา ทั้งดา้นพืช ปศุสัตว ์ประมง พฒันาท่ีดิน แก่
เกษตรกรในพื้นท่ีไดรั้บความเดือดร้อนดา้นการเกษตร เน่ืองจากภาวะภยัแลง้ เพื่อช่วยเหลือและพฒันาอาชีพ
ใหเ้กษตรกร 

เม่ือวนัท่ี 25 ก.พ.63 หน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจงัหวดับุรีรัมย ์ร่วมกบัอ าเภอปะค า 
และภาคเอกชน จดังานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี เพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงาน และแกไ้ขปัญหาใน
พื้นท่ีท่ีมีปัญหาดา้นการเกษตรหลากหลาย รุนแรงและตอ้งการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน โดยมีนายไชยวฒัน์ จุนถิ
ระพงศ ์รองผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์เป็นประธานพิธีเปิดงาน ซ่ึงมีหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ร่วมกบัภาคเอกชน ในการดูแลใหบ้ริการแก่เกษตรกร ท่ีประสบปัญหาดา้นการเกษตร ท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหูท านบ ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จงัหวดับุรีรัมย ์

ทั้งน้ี เพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงาน และแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาดา้นการเกษตรหลากหลาย รุนแรง
และตอ้งการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือ ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ท่ีร่วมกบัภาคเอกชน ในการดูแลใหบ้ริการแก่เกษตรกร ท่ีประสบปัญหาดา้นการเกษตร เพื่อให้
ไดรั้บบริการถึงพื้นท่ีอยา่งใกลชิ้ด และครอบคลุมทุกสาขา ทั้งเพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีไดรั้บการแกไ้ขปัญหา 
อุปสรรคในการประกอบอาชีพ และไดรั้บการส่งเสริมพฒันาอาชีพการเกษตร ใหส้ามารถน าไปปรับใช ้
พร้อมนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตร และด าเนิน
ชีวิตใหมี้ความกา้วหนา้ และยัง่ยนืต่อไป 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200225/9e713d800817a77bb2190e59de2755ce16938eb296a63ac35461f218f316357d.jpg?itok=WlidZSV9


ภายในงานไดมี้หน่วยงาน ทั้งในระดบัจงัหวดัและอ าเภอร่วม 20 หน่วยงาน ไดจ้ดัเจา้หนา้ท่ีมาใหบ้ริการ และ
ใหค้  าแนะน าในดา้นต่างๆเก่ียวกบัอาชีพเกษตรกร ทั้งการลดตน้ทุนดา้นการเกษตร การประมง การปศุสัตว ์
การจดัท าบญัชีครัวเรือน การใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์ดิน วินิจฉยัป้องกนัก าจดัโรค แมลงศตัรูพืช การฉีด
วคัซีนสัตวเ์ล้ียง การแจกจ่ายกลา้พนัธุ์ไม ้พนัธุ์ปลา การสาธิตและตวัอยา่งดา้นการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือและพฒันาอาชีพเกษตรกรไทย โดยมี
เกษตรกรในพื้นท่ี ต.หูท านบ อ.ปะค า จ.บุรีรัมย ์กวา่ 300 คน เขา้รับการใหบ้ริการคร้ังน้ี 

นายวนัรบ เฮ่ประโคน เกษตรจงัหวดับุรีรัมย ์กล่าววา่ โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีคร้ังน้ี เป็นการออก
ใหบ้ริการแก่พี่นอ้งประชาชน ท่ีมีปัญหาดา้นการเกษตรในทุกสาขา ท่ีไม่สะดวกจะเดินทางไปขอรับบริการ 
ยงัส านกังานของหน่วยงานนั้นๆ จึงไดมี้การจดัเจา้หนา้ท่ีหรือนกัวิชาการในแต่ละสาขา เขา้มาใหบ้ริการแก่
เกษตรกรถึงพื้นท่ี เพราะอาชีพเกษตรกร มีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นท่ี จ.
บุรีรัมย ์ท่ีในปีน้ีหลายพื้นท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากภาวะภยัแลง้ ท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรไดรั้บ
ผลกระทบไปดว้ย หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรฯ และท่ีเก่ียวขอ้งจึงไดบู้รณการ เขา้มาดูแลฟ้ืนฟู
เกษตรกร ท่ีประสบปัญหาดา้นการเกษตรไดแ้กไ้ขปัญหาร่วมกนั ในรูปกิจกรรมใหบ้ริการคลินิกเคล่ือนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รณรงค์ลดการเผาในท้องถ่ิน 

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาและสำนักงานเกษตรอำเภอปงจัดรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ตามโครงการ
ส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตรปี 2563โดยมีนายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิด
กิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นในครั้งนี้ ณ ฝายวังจัน บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 ตำบลขุนควร อำเภอปง 
จังหวัดพะเยา 

 

       นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยากล่าวว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีโครงการส่งเสริม
หยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตรพร้อมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรและผู้ที่
เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหา และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการหยุดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรใน
พ้ืนที่และนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาทดแทนการเผา โดยการรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นในครั้งนี้ได้
คัดเลือกบ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยาเป็นตำบลนำร่องการทำการเกษตรปลอด
การเผาตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563เพ่ือให้เกษตรกรได้
ปรับเปลี่ยนทัศนคติไม่เผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และนำเศษวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนทดแทนการเผา เช่นการทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารหมักสำหรับเลี้ยงสัตว์ การเพาะเห็ดเป็น
ต้น 

 ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปง องค์การบริหารส่วนตำบลขุน
ควรและพ่ีน้องเกษตรกรบ้านนาอ้อม ตำบลขุนควรจำนวน 200กว่าราย ทั้งนี้ทางเกษตรกรบ้านนาอ้อมได้
ร่วมกันนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือนำไปช่วยบำรุงดิน เพิ่มผลผลิต ลด
ต้นทุนการผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาต่อไป 

 

 

 

 



 

รายงานพิเศษ การทำไร่อ้อยสมัยใหม่ลดต้นทุนลดแรงงานลดเวลาลดการเผา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รองผู้ว่าฯ สตลู เปดิงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ . 

(Field Day) ประจำป ี2563 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 
2563 

          วันนี ้(25 ก.พ. 63) นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2563 โดยมีนายวีระพรรณ สุขะวัลลิ 
นายอำเภอทุ่งหว้า กล่าวต้อนรับประธานในพิธีฯ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมงาน 

          นายวิฑูร อินทมณี เกษตรจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเกษตรกร จำนวนกว่า 150 คน เข้า
ร่วมฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) หมู่ที่ 3 ตำบลขอนคลาน 
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

          นายวิฑูร อินทมณี เกษตรจังหวัดสตูล กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงาน
ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่หรือท่ีเรียกว่างาน Field Day เพ่ือ
เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการ
ผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

          ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่ง
เป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. เป็น
สถานที่จัดงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรที่มีเกษตรกร ผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการภายใต้การสนับสนุนของ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

          สำหรับการจัดงาน Field Day ในวันนี้ ได้นำเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน มา
ให้เกษตรกรเรียนรู้ โดยแบ่งสถานีการเรียนรู้ จำนวน 6 สถานี คือ 

          สถานีที่ 1 การคัดเลือกพันธุ์และการปลูกปาล์มน้ำมัน 



          สถานีที่ 2 การบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน (ใส่ปุ๋ย , ตัดแต่งทางใบ) 

          สถานีที่ 3 การเก็บเก่ียวผลผลิตปาล์มน้ำมัน 

          สถานีที่ 4 การลดต้นทุนการผลิต (น้ำหมักชีวภาพ , สารชีวภาพ) 

          สถานีที่ 5 การจัดการศัตรูพืชปาล์มน้ำมัน 

          และสถานีที่ 6 การแปรรูป (ลูกปาล์มเชื่อม , ตะกร้าจากปาล์ม) 

          การจัดงานในครั้งนี้ มีเกษตรกรในพ้ืนที่อำเภอทุ่งหว้า และพ้ืนที่ใกล้เคียงมาร่วมงานประมาณ 150 
คน โดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือเป็นอย่างดี จากในอำเภอทุ่งหว้า หน่วยงานปกครอง กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชนสถาบันเกษตรกร Smart Farmer 
และ Young Smart Farmer ในจังหวัดสตูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปราจนีบุรีรณรงคล์ดการเผาพร้อมน าร่องสาธติเทคโนโลยีการ
จัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา คาดช่วยลดมลพษิ
ทางอากาศได ้

 
เมื่อวันนที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อม เจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมจัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นและนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการ
จัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา ณ แปลงสาธิต ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี มี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว 

จังหวัดปราจีนบุรี ประสบปัญหาการเผาเศษซากพืช และวัสดุทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ส่วนใหญ่มี
สาเหตุมาจากการเตรียมพ้ืนที่ เพื่อเพาะปลูกข้าวในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป และการจัดการเก็บเก่ียวอ้อย ทั้งนี้ 
จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวประมาณสี่แสนไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยประมาณสี่หมื่นไร่ ซึ่งเกษตรกร
ยังมีการเผาก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น ควัน เถ้า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรตระหนักถึงข้อเสียของการเผา และข้อดีของการจัดการเศษวัสดุทาง
การเกษตรให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดงานรณรงค์ลดการเผา ที่ท้องถิ่น ร่วมกับการนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการ
จัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา ซึ่งอำเภอประจันตคามได้จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาการเผาในพ้ืนที่ 
และเสนอแนวทางการแก้ไข โดยใช้เครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับพื้นที่สำหรับการจัดงานในวันนี้มีการให้ความรู้
เรื่อง ผลกระทบจากการเผา โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี การทำปุ๋ยหมัก
จากเศษวัสดุการเกษตร โดย สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี การทำอาหารสัตว์จากเศษวัสดุทางการเกษตร โดย 
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี และเทคนิคการแปรรูปเศษวัสดุการเกษตรเพ่ือทำถ่านหุงต้ม โดย นายสงคราม ธรรม
มะ ประธานศพก.เครือข่าย อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงการแสดงเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ที่เหมาะสม โดยมีเกษตรกรผู้นำท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงานกว่า 150 
ราย 
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จ.ยะลาจัดกิจกรรม“จติอาสาเกษตรกร”พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม ่ตามรอยศาสตร์
พระราชา 

จ.ยะลา จัดกิจกรรม“จิตอาสาเกษตรกร” พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ Yong Smart Farmer ตามรอยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

         จากการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนสร้างจิตอาสาเกษตรกรในโครงการ “พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
Young Smart Farmer ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”ลงสู่พื้นที่ระดับอำเภอ และชุมชนนั้น    

        วันนี้ (25 ก.พ 63) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา จึงได้ร่วมกับ สำนักงานเกษตร
จังหวัดยะลาจัดกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ Yong Smart Farmer ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา สร้างความสามัคคีปรองดอง “จิตอาสา
เกษตรกร” ขึ้น ณ.ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน สวนนูริสฟาร์ม ลำใหม่ ม.5 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา  

        ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการในระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาสู่ชุมชน และตรง
ตามความต้องการ ให้เครือข่าย Young Smart Farmer เปน็ศูนย์กลางในการขยายเครือข่ายจิตอาสา
เกษตรกรโดยให้มีการจัดกิจกรรมโดยเริ่มต้นจากชุมชน ตลอดจนให้เกิดเครือข่ายจิตอาสาเกษตรกร ที่เป็น
แบบอย่างและมีความเสียสละ มีความมุ่งมั่นในการขยายวิชาความรู้ด้านเกษตรกรรมตามแนวทางศาสตร์
พระราชา โดยมี พันเอกสุเทพ อัครหิรัญทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัด
ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด 

        สำหรับกิจกรรมในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ และการใช้ชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา “ทางเลือกเพ่ือทางรอด” อาทิ การขยาย
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การผสมดินพร้อมใช้ และการทำน้ำหมักผลไม้ โดยวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้เกษตร
ผสมผสาน นอกจากนี้ ยังได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกร 
รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ม.5 ต.ลำใหม่ และพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้าร่วมจำนวนมาก 

 



 

 

 

 


