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ลิ้นจี่พันธุนครพนม 1 หรือ นพ.1 เปนลิ้นจี่ที่พัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร นํามา
ตอยอดสงเสริม ใหเกษตรกร โดยเฉพาะในจังหวัดนครพนมปลูก จนเปนสินคา GI ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
นครพนม นอกจากนี้ยังสงเสริมใหเกษตรกร รวมกลุมแปลงใหญลิ้นจี่ จากขอมูลป 2560 มีผลผลิตรวม
580.8 ตัน พื้นที่เก็บเกี่ยว 1,098 ไร จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 2,711 ไร
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวหลังจากการลงพื้นที่ แปลงใหญลิ้นจี่ อ.เมือง จ.
นครพนม วา “ลักษณะที่โดดเดนของลิ้นจี่ นพ.1 คือ รสหวานอมเปรี้ยวเล็กนอย ผลใหญ เนื้อแหง ไมเละ เปน
พันธุที่ใหผลผลิตเร็ว สําหรับพันธุลิ้นจี่ ที่ปลูกในประเทศไทยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ปลูกในภาค
กลางและภาคอื่น ๆ เปนพันธุที่ตองการความหนาวเย็นที่ไมเย็นมากและระยะเวลาหนาวเย็นที่
ตอเนื่องกันไมนานก็สามารถชักนําใหออกดอกได เรียกวา ลิ้นจี่กลุมพันธุเบา เก็บเกี่ยวผลผลิตชวงปลายเดือน
มีนาคมหรือเมษายน เชน พันธุคอม สําเภาแกว เขียวหวาน กระโถนทองพระโรง สาแหรกทอง และพันธุ
นครพนม 1 เปนตน และกลุมพันธุที่ปลูกทางภาคเหนือ เปนพันธุที่ตองการความหนาวเย็นมากและตอเนื่อง
ยาวนานในการกระตุนและชักนําการออกดอก ใหผลผลิตในชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เชน พันธุฮงฮวย
จักรพรรดิ์ กิมเจ็งบริวสเตอร และกิมจี๊ เปนตน
ปจจุบันลิ้นจี่ นพ.1 หรือ นครพนม 1 เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายทั้งในและตางประเทศ ไดแก จีน เวียดนาม
ซึ่งตองการผลผลิตปละ 500 – 1,000 ตัน แตผลผลิตยังไมเพียงพอ ซึ่งจากขอมูลของดานตรวจพืชนครพนม
มีการสงออกลิ้นจี่ นพ.1 จํานวนมากถึง 240 ตัน มูลคากวา 30 ลานบาท
สําหรับการขายตลาดในประเทศ ผลผลิตจะออกสูตลาดจะอยูในชวงเดือนเมษายนของทุกป
ราคาขายเฉลี่ย 100 – 300 บาท/กก. ซึ่งออกกอนลิ้นจี่ทางภาคอื่นๆ ทําใหไมมีปญหาเรื่องตลาด และระบบ
กลุมแปลงใหญทําใหสามารถวางแผนการผลิต การดูแล ไดอยางเหมาะสม

ลิ้นจี่พันธุนครพนม 1 หรือ นพ.1 เปนลิ้นจี่ที่พัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร
นํามาตอยอดสงเสริม ใหเกษตรกร โดยเฉพาะในจังหวัดนครพนมปลูก จนเปนสินคา GI ที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังสงเสริมใหเกษตรกร รวมกลุมแปลงใหญลิ้นจี่ จากขอมูลป 2560 มีผลผลิต
รวม 580.8 ตัน พื้นที่เก็บเกี่ยว 1,098 ไร จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 2,711 ไร
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวหลังจากการลงพื้นที่ แปลงใหญลิ้นจี่ อ.เมือง จ.
นครพนม วา “ลักษณะที่โดดเดนของลิ้นจี่ นพ.1 คือ รสหวานอมเปรี้ยวเล็กนอย ผลใหญ เนื้อแหง ไมเละ เปน
พันธุที่ใหผลผลิตเร็ว สําหรับพันธุลิ้นจี่ ที่ปลูกในประเทศไทยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ปลูกในภาค
กลางและภาคอื่น ๆ เปนพันธุที่ตองการความหนาวเย็นที่ไมเย็นมากและระยะเวลาหนาวเย็นที่ตอเนื่องกันไม
นานก็สามารถชักนําใหออกดอกได เรียกวา ลิ้นจี่กลุมพันธุเบา เก็บเกี่ยวผลผลิตชวงปลายเดือนมีนาคมหรือ
เมษายน เชน พันธุคอม สําเภาแกว เขียวหวาน กระโถนทองพระโรง สาแหรกทอง และพันธุนครพนม 1 เปน
ตน และกลุมพันธุที่ปลูกทางภาคเหนือ เปนพันธุที่ตองการความหนาวเย็นมากและตอเนื่องยาวนานในการ
กระตุนและชักนําการออกดอก ใหผลผลิตในชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เชน พันธุฮงฮวย จักรพรรดิ์ กิม
เจ็งบริวสเตอร และกิมจี๊ เปนตน
ปจจุบันลิ้นจี่ นพ.1 หรือ นครพนม 1 เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายทั้งในและตางประเทศ ไดแก จีน เวียดนาม
ซึ่งตองการผลผลิตปละ 500 – 1,000 ตัน แตผลผลิตยังไมเพียงพอ ซึ่งจากขอมูลของดานตรวจพืชนครพนม
มีการสงออกลิ้นจี่ นพ.1 จํานวนมากถึง 240 ตัน มูลคากวา 30 ลานบาท สําหรับการขายตลาดในประเทศ
ผลผลิตจะออกสูตลาดจะอยูในชวงเดือนเมษายนของทุกป ราคาขายเฉลี่ย 100 – 300 บาท/กก. ซึ่งออกกอน
ลิ้นจี่ทางภาคอื่นๆ ทําใหไมมีปญหาเรื่องตลาด และระบบกลุมแปลงใหญทําใหสามารถวางแผนการผลิต การ
ดูแล ไดอยางเหมาะสม
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ลิ้นจี่พนั ธุนครพนม 1 หรือ นพ.1 เปนลิ้นจี่ที่พฒ
ั นาโดยกรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริม
การเกษตร นํามาตอยอดสงเสริมใหเกษตรกร โดยเฉพาะในจังหวัดนครพนมปลูก จนเปนสินคา GI ที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดนครพนม นอกจากนีย้ งั สงเสริมใหเกษตรกร รวมกลุมแปลงใหญลิ้นจี่ จากขอมูล
ป 2560 มีผลผลิตรวม 580.8 ตัน พื้นที่เก็บเกีย่ ว 1,098 ไร จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 2,711 ไร
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวหลังจากการลงพื้นที่ แปลงใหญ
ลิ้นจี่ อ.เมือง จ.นครพนม วา “ลักษณะที่โดดเดนของลิน้ จี่ นพ.1 คือ รสหวานอมเปรี้ยวเล็กนอย ผล
ใหญ เนื้อแหง ไมเละ เปนพันธุที่ใหผลผลิตเร็ว สําหรับพันธุลิ้นจี่ ที่ปลูกในประเทศไทยแบง
ออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ปลูกในภาคกลางและภาคอืน่ ๆ เปนพันธุที่ตองการความหนาวเย็นที่ไมเย็น
มากและระยะเวลาหนาวเย็นที่ตอเนื่องกันไมนานก็สามารถชักนําใหออกดอกได เรียกวา ลิ้นจี่กลุมพันธุ
เบา เก็บเกี่ยวผลผลิตชวงปลายเดือนมีนาคมหรือเมษายน เชน พันธุคอม สําเภาแกว เขียวหวาน กระโถน
ทองพระโรง สาแหรกทอง และพันธุนครพนม 1 เปนตน และกลุมพันธุที่ปลูกทางภาคเหนือ เปนพันธุที่
ตองการความหนาวเย็นมากและตอเนื่องยาวนานในการกระตุนและชักนําการออกดอก ใหผลผลิตในชวง
เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เชน พันธุฮงฮวย จักรพรรดิ์ กิมเจ็งบริวสเตอร และกิมจี๊ เปนตน
ปจจุบันลิ้นจี่ นพ.1 หรือ นครพนม 1 เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายทัง้ ในและ
ตางประเทศ ไดแก จีน เวียดนาม ซึ่งตองการผลผลิตปละ 500 - 1,000 ตัน แตผลผลิตยังไมเพียงพอ ซึ่ง
จากขอมูลของดานตรวจพืชนครพนม มีการสงออกลิน้ จี่ นพ.1 จํานวนมากถึง 240 ตัน มูลคา
กวา 30 ลานบาท
สําหรับการขายตลาดในประเทศ ผลผลิตจะออกสูตลาดจะอยูในชวงเดือนเมษายนของทุกป ราคา
ขายเฉลี่ย 100 – 300 บาท/กก. ซึ่งออกกอนลิ้นจี่ทางภาคอื่นๆ ทําใหไมมีปญหาเรือ่ งตลาด และระบบ
กลุมแปลงใหญทําใหสามารถวางแผนการผลิต การดูแล ไดอยางเหมาะสม
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นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ตรวจเยีย่ มวิสาหกิจชุมชนผูป ลูกแตงโมไรเมล็ดศรี
สงคราม นครพนม ผูผลิตแตงโมไรเมล็ด แฮปปเฟรช ซึ่งมียอดการผลิตถึงปละ 6 ลานกิโลกรัมตอป โดยวิสาหกิจชุมชนผูปลูกแตงโมไรเมล็ดศรี
สงคราม นครพนม สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกแตงโมไรเมล็ด อําเภอศรีสงคราม เกิดจากการรวมตัวกันของกลุมเกษตรกรในพื้นทีอ่ ําเภอศรี
สงคราม เมื่อ 20 ปกอน ปจจุบันขยายตัวเปนกลุมแตงโมแปลงใหญ มีสมาชิกรวม 95 ครอบครัว เนื้อที่ปลูกทั้งหมด 2,500 ไร โดยมีทงั้ สายพันธุ
ที่มีเมล็ดและไมมีเมล็ดเกษตรกรนิยมปลูกพันธุแฮปปพลัส ตอปโด ซอนยา และโกลเดนสวีท
จากการรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ ทําใหเกษตรกรจะตองมีการวางแผนการผลิตอยางเปนระบบ พิถีพิถัน ตั้งแตเพาะกลาไป
จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อที่จะใหไดแตงโมที่ตรงตามความตองการของผูบริโภค ดวยคุณสมบัตเิ ดนที่มีเนื้อกรอบ แนน หวานธรรมชาติ โดยมี
ความหวานอยูที่ 9.5 - 12 บริกซ ทั้งยังมีความปลอดภัยในการใชสารเคมีดวยมาตรฐาน GAP, GMP, HACCP และ อย. นอกจากนี้แตงโมทุกผลยัง
ผานการคัดบรรจุผลที่ไดมาตรฐาน และจําหนายภายใตแบรนด เฟรสแอนด เทสตี้ ในหางสรรพสินคา และตลาดภายในจังหวัด สามารถกระจายได
กวา 18 จุด ทั่วประเทศ และสงขายผาน Thailandpostmart กับทางไปรษณียไ ทย ซึ่งเปนอีกทางเลือกใหมกับชองทางการตลาดที่ผบู ริโภค
สามารถซื้อไดโดยตรงกับเกษตรกร ซึ่งทางกลุมใชหลักตลาดนําการผลิต เพื่อวางแผนการผลิตใหครบตามแผนตลอดทั้งป
นางสาวเตือนใจ บุพสิริ ประธานกลุม แปลงใหญแตงโมไรเมล็ดศรีสงคราม เปดเผยวา ผลสําเร็จจากการปลูกแตงโมขายผล ทําใหกลุมมี
แนวความคิดตอยอดผลผลิตของกลุมสามารถกินไดทั้งลูก ดวยการนํามาพัฒนาแปรรูปเปนผลิตภัณฑแตงโมที่ใชทุกสวนของผล ไมวาจะเปนเนื้อ
แตงโมที่นํามาทําน้ําแตงโม 100 % โดยการฆาเชื้อแบบน็อคเย็น จําหนายยังประเทศอเมริกา นอกจากนี้ยังทําเนื้อแตงโมอบแหง คงรสชาติหวาน
ธรรมชาติแบบเดิม เปนเนื้อแตงโมแชแข็ง สวนเปลือกนั้นมีไฟเบอรสงู นําไปอบแหงและบด มีกลิ่นเหมือนชา ใชเปนสวนผสมในอาหาร
เครื่องดื่ม และอาหาร สําหรับเปลือกขาวของแตงโมทําเปนแชแข็งใชเปนสวนประกอบในการทําอาหารคาว หวาน ในสวนของเมล็ดยังอยูในขั้นตอน
ของการวิจัย เพื่อจะทําน้ํานมแตงโม เพราะคุณสมบัติของเมล็ดนั้นมีสารตั้งตนในตนออนเปนสารตอตานอนุมูลอิสระ เนื่องจากทางกลุมมีการรวมตัว
กันมาอยางยาวนาน ระยะเวลาที่เราอยูกับสมาชิก 20 - 25 ป ถือวาเปนเสนทางที่จะตองเกิดการตอยอดผลผลิตแลว เราพยายามนําการแปรรูป
เขามาเกี่ยวของไมวาจะเปนแตงโม หรือพืชอื่นที่อยูในพื้นที่ ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะดําเนินการพัฒนาการแปรรูปเพื่อชวยเพิ่มระยะเวลาการเก็บ
รักษา เพิ่มโอกาสในการแขงขันทางตลาด เพิ่มชองทางการนําสินคาออกจําหนายสูตา งประเทศมากยิ่งขึ้น
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อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีพื้นที่การเกษตรกวา 160,000 ไร สินคาหลัก ไดแก ขาว ตั้งเปา ยกระดับผลิตขาว
อินทรีย พรอมแนะเกษตรกรขายออนไลน พรอมสงตรงใหผบู ริโภค ผานไปรษณียไทย
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวหลังจากการเปดงานวันถายทอด
เทคโนโลยี (field day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม ณ เครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม วา วันเริ่มตนฤดูกาลผลิต กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ใหความสําคัญมาก เพราะเปดโอกาสใหเกษตรกร เขามาเรียนรูรวมกัน จากทั้งเกษตรกรตนแบบ และจาก
สถานีการเรียนรูตางๆ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับนโยบายตลาดนําการเกษตร ที่ใหเกษตรกรมีตลาดที่แนนอนของ
ตัวเอง และสรางชองทางใหมๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินคาเกษตร รวมถึงการปรับวิธีการผลิต การลดตนทุน ให
สอดคลองกับความตองการ
สําหรับ ฟลเดยขาว ของ อ.ธาตุพนม ตั้งเปายกมาตรฐานเปนขาวอินทรีย พรอมลดตนทุน จาก
เดิม 4,450 บาท/ไร ใหเหลือ 3,500 บาท/ไร และเพิ่มผลผลิตขาว จาก 400 กก./ไร เปน 480 กก./ไร และมีการ
ตอยอดแปรรูปสินคา เชน ขาวฮางงอก ขาวกลอง จมูกขาวบด น้ําขาวกลองงอก
ดาน นายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม กลาวเพิ่มเติมวา สําหรับภายในการจัดงานครั้งนี้ มี
เทคโนโลยีเดน ทั้งการจัดการดินปุย การใชปุยพืชสดหลังนา การไถกลบตอซัง การปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดย
ผสมผสาน รวมถึงการใชสารชีวภัณฑ ตางๆ แบงเปน สถานีเรียนรู ทั้งหมด 5 สถานี ไดแก สถานีที่ 1 ลดตนทุน เฮ็ด
ปุยหมัก ใสปุยอินทรีย ใสนากอนหนา สถานีที่ 2 เพิ่มผลผลิต เฮ็ดนานอย ไดเขาหลาย เนนการปลูกขาวแบบ
ปราณีต สถานีที่ 3 พัฒนาคุณภาพ เฮ็ดใหคัก พักใสยา โกนใหสดุ ขุดใหถึง สถานีที่ 4 ดานการตลาด เลนไลน ได
เงิน สถานีที่ 5 บริหารจัดการ นอนหลับบไดเงินหมื่น นอนฝนไดเงินแสน นอกจากนี้ยังมีสถานีเรียนรูเสริม เชน การลด
การเผาในพื้นที่เกษตร แปลงวัสดุการเกษตร เหลือใชใหมีมูลคา , เครือขายเกษตรกรรุน
ใหม young smart farmer , สถานีเฝาระวังสถานการณภัยแลง เปนตน

พาไปดูมะมวงสายพันธุ " อารทูอีทู " ที่จังหวัดราชบุรี ชื่ออาจจะไมคอยคุนหู แตเกษตรกรที่นั่นเคารวมตัว
กันปลูก สามารถสงผลผลิตไปขายยังตางประเทศ สรางรายไดเปนกอบเปนกํา

วันนี้ (12 มีนาคม 2563) นางสาวจูอะดี พงศมณีรัตน เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เปนประธานเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2563 ณ ศูนย
เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังบานโคกกรวด (ศูนยเครือขาย) หมูที่ 8 ตําบลเฉลียง อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวัตถุประสงคการจัดงานเพื่อสรางกระบวนการเรียนรู และใหความรูแกพี่นอง
เกษตรกร ผสมผสานระหวางเทคโนโลยีที่หนวยงานราชการสงเสริม กับภูมิปญญาของเกษตรกร และไดมีการประยุกตใช
ใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของพื้นที่นั้น ๆ
นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กลาววา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหความสําคัญกับการ
ผลิตของเกษตรกร โดยมุงเนนการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเกษตรกร จึงไดจดั กิจกรรมวันถายทอด
เทคโนโลยี เพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ในวันนี้ เพื่อเปนสวนสําคัญที่จะชวยเตรียมความพรอมของพี่
นองเกษตรกร กอนเขาสูการเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม ป 2563 โดยใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ บูรณาการการทํางานรวมกัน เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีองคความรู เพื่อวางแผนการผลิต เขาถึงปจจัยการ
ผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร ซึ่งหากสามารถทําใหเกษตรกร นําองคความรูที่
เหมาะสมในแตละพื้นที่ ไปประยุกตใช จะทําใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไดเปนอยางดี และที่สําคัญ คือ หากมี
การขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองคความรูตาง ๆ จะทําใหเกษตรกรมีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเอง
ได และศูนยเรียนรูฯ ก็จะเปนที่พงึ่ พา ชวยเหลือดูแลเกษตรกรในพืน้ ที่ไดอยางแทจริง
การจัดงาน Field Day ในวันนี้ ใชศูนยเรียนรูการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังบานโคก
กรวด (ศูนยเครือขาย) หมูท ี่ 8 ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีฐานการเรียนรู จํานวน 5 สถานี คือ
1.สถานีดินดี
2.สถานีชีวภัณฑ
3.สถานีพันธุมันสะอาด
4.สถานีเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
และ 5.สถานีการผลิตอาหารสัตวจากมันสําปะหลัง
นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการและการใหบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
หนวยงานภาคี การจัดนิทรรศการของ Young Smart Farmer จังหวัดนครราชสีมา การจัดนิทรรศการของกลุม
แปลงใหญ จังหวัดนครราชสีมา การแสดงและจัดจําหนายสินคาจากสถาบันเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน SF ฯลฯ จุด
บริการรับขึน้ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการใชแอปพลิเคชั่น Farmbook จุดแสดงเทคโนโลยีการเกษตรจาก
ภาคเอกชน รวมถึงการมอบรางวัลแกเกษตรกรผูชนะการแขงขันทางการเกษตร

วันนี้ (13 มีนาคม 2563)
นางจุไรรัตน แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรอําเภอหนองโดน ในงานวันถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (field day ) ป 2563 โดยมีนายวรวิทย ยอแสง นายอําเภอหนองโดน
รวมพบปะเกษตรกรที่เขารวมงานดังกลาว พรอมดวยนายพนม ธรรมเพ็ชร เกษตรอําเภอหนองโดนรวมใหการ
ตอนรับ ณ ศูนยเครือขายศพก. ซึ่งเปนศูนยเรียนรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตร
ผสมผสาน ตั้งอยูที่ บานเลขที่ 132 หมูที่ 7 ตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
สําหรับการจัดงานในครั้งนี้ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และสํานักงานเกษตรอําเภอหนองโดน รวมกับ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และภาคเอกชนรวมบูธถายทอดเทคโนโลยีในการเตรียมความ
พรอมใหกับเกษตรกรกอนเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหมที่กําลังจะมาถึง ผานสถานีเรียนรูหลัก 4 สถานี ไดแก สถานีที่
1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีลดตนทุน สถานีที่ 2 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) สถานีที่ 3 การใช
ปุยตามคาวิเคราะหดิน และสถานีที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรที่เขารวมงานไดรับชมการสาธิตพนสารชีว
ภัณฑผานการใชโดรนเพื่อการเกษตร ซึ่งจะทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต ลดการสัมผัสกับสาร ลด
ระยะเวลาในการลงแรงการผลิตได รวมทั้งเกษตรกรจะไดรับความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพทางดานการผลิต
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในชวงฤดูแลงหรือในชวงที่ขาดแคลนน้ํา ไปปลูกพืชใชน้ํานอยแทน รวมทั้งการ
ใหความรูถึงกระบวนการในการจัดการทางการเกษตรที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมอีกดวย
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นายประยูร อินสกุล ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขต 1 เปนประธานในพิธีเปดงานคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่
และงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพือ่ เริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) เตรียมพรอมเกษตรกรกอนเริม่ ตนฤดูกาลผลิต ป
2563 โดยมีนายสรณต ณ ศรีโต นายอําเภอเสาไห ใหการตอนรับ และนางจุไรรัตน แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี พรอม
ดวย นายประสิทธิ์ แกวกุลงาม ประธาน ศพก.อําเภอเสาไห เปนผูกลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดงาน ณ ศูนยสงเสริมผลิต
พันธุขาวชุมชนตําบลสวนดอกไม (ศูนยเครือขาย ศพก.) หมูที่ 7 ตําบลสวนดอกไม อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี มีเกษตรกร
และผูส นใจเขารวมงานกวา 200 คน
นายประยูร อินสกุล ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขต 1 ใหขอมูลวา จากสถานการณน้ําในปจจุบัน ปริมาณน้าํ
ในเขื่อนมีนอยกวาปที่ผานมา ทําใหมีน้ําไมพอสําหรับการเพาะปลูกพืช สงผลกระทบตอพื้นที่การเกษตรที่ยังคงยืนตนอยู จึง
เนนย้ําใหเกษตรกรวางแผนการใชน้ําอยางประหยัด รวมไปถึงปรับเปลี่ยนการปลูกพืชมาเปนพืชใชน้ํานอยที่เปนที่ตองการของ
ตลาดแทน มุงสูการทําการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และปลอดภัยจากสารพิษ โดยการลด ละ เลิก การใชสารเคมีทเี่ ปน
อันตราย ไมเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อลดปญหาสารพิษตกคางในผลผลิต ฝุนละอองและหมอกควันทีส่ งผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งสงผลเสียตอการทําอาชีพการเกษตรดดยตรง ทําใหดินเสื่อมโทรม ขาด
ความอุดมสมบูรณ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จึงไดจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่และงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิต
ใหม (Field Day) ประจําป 2563 ขึ้น เพื่อออกหนวยบริการคลินกิ เกษตร พรอมกับถายทอดความรูด านการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตขาว กอนเขาสูการเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม ป 2563 โดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณบูรณาการการทํางานรวมกัน เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพรอมใหเกษตรกรมีองคความรูเพือ่ วางแผนการผลิต
เขาถึงปจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร กอนเริม่ ตนฤดูกาลผลิตใหม กิจกรรม
ภายในงาน มีการจัดสถานีเรียนรูหลักในเรื่องตางๆ จํานวน 4 สถานี ไดแก สถานีที่ 1 เรื่อง การจัดการดินและปุย สถานีที่ 2
การผลิตสารชีวภัณฑ สถานีที่ 3 การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร สถานีที่ 4 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ผสมผสาน เกษตรกรที่เขารวมงานจะไดรับบริการจากคลินิกเกษตรดานตางๆ รวมไปถึงองคความรูในการผลิตทางการเกษตร
ไปประยุกตใชในไรนาของเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรใหดยี ิ่งขึ้น

กําแพงเพชร-เกษตรจังหวัดกําแพงเพชรจัดงานรณรงคและประชาสัมพันธการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง(มีคลิป)
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 นายสมยศ มโนวงศ เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธานเปดงานรณรงคและประชาสัมพันธการสงเสริม
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรมันสําปะหลัง โดยมีนางวรรณา แกววงศ เกษตรอําเภอคลองลาน กลาวรายงาน ณ แปลงปลูกมันสําปะหลัง หมูที่ 3 ตําบลคลองลาน
พัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร มีเกษตรกรรวมงานจํานวน 250 ราย
นายสมยศ มโนวงศ เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร กลาววามันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร เปนแหลงผลิตมัน
สําปะหลังที่มีความสําคัญของประเทศ โดยมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังมากที่สุดของภาคเหนือ และมากเปนอันดับสองของประเทศรองจากจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีพื้นที่เพาะปลูก 732,140 ไร เกษตรกร 32,882 ราย มีผลผลิตเฉลี่ยป 2561/2562 จํานวน 3,634 กิโลกรัม ผลผลิต
รวม 2,547,150 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 6,300 ลานบาท โดยมีพื้นที่ปลูกมากในเขตพื้นที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอขาณุวรลักษ
บุรี อําเภอปางศิลาทองและอําเภอคลองลาน แตผลผลิตที่ไดยังไมเพียงพอตอความตองการของตลาด ซึ่งหากเกษตรกรของจังหวัดกําแพงเพชร
ไดรับการพัฒนาความรูในดานเทคโนโลยี ในดานการเตรียมดิน การใหน้ํา การปองกันกําจัดศัตรูพืช โรคแมลงที่สําคัญ และการเก็บเกี่ยวที่มี
ศักยภาพ จะสามารถเพิ่มศักยภาพในบางพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตที่ต่ําใหไดรับผลผลิตใหเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเปนเรื่องที่ทุกคนทุกฝายจะตองชวยกันในการ
พัฒนาการผลิต สําปะหลังใหมีคุณภาพ ไมใชพันธุที่ไมเหมาะสมหรือใหเปอรเซ็นตแปงต่ํา มีกระบวนการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังทีส่ ะอาด โดย
กรมสงเสริมการเกษตรมีเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตตอไร จาก 5 ตัน/ไร ในป 2562 เปน 7 ตัน / ไรในป 2569
นางวรรณา แกววงศ เกษตรอําเภอคลองลาน กลาววาอําเภอคลองลาน มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังคอนขางมาก คือ มีพื้นที่ปลูกจํานวน
87,110 ไร เกษตรกร 4,735 ครัวเรือน ซึ่งพื้นที่อําเภอคลองลานมีศักยภาพที่จะพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง ทั้งการปลูกมันสําปะหลังในที่
ไร และการปลูกมันสําปะหลังในที่นาดอน รวมทั้งพัฒนาทางดานการตลาด ซึ่งเกษตรกรตองมีความรู ความเขาใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสม ตั้งแตการเลือกใชพันธุ การจัดการดินปุย น้ํา การปฏิบัตดิ แู ลรักษา การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู ตลอดจนการเก็บเกี่ยว การ
จัดงานรณรงคและประชาสัมพันธการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มันสําปะหลัง ในวันนี้ เปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรมันสําปะหลัง มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรใหมีความรูและทักษะในการผลิตมันสําปะหลังที่ตอบสนองกับยุทธศาสตรและนโยบายลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สงผลใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรผูผ ลิตมันสําปะหลัง มีการถายทอดความรูรวม
4 สถานี ประกอบดวยสถานีที่
1 เรื่องการจัดการดินเพื่อปลูกมันสําปะหลัง และ สถานีที่
2 เรื่องการใหน้ําที่เหมาะสมโดย ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร สถานีที่
3 เรื่องโรคและแมลงทีส่ ําคัญ โดย กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร และสถานีที่
4 เรื่องการใชเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวโดยบริษัทคูโบตากําแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) จํากัด
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ และการออกรานจําหนายปจจัยการผลิตการเกษตร เชน ปุยอินทรียเคมี เพื่อลดตนทุนการปลูกพืช
การสาธิตการใชเทคโนโลยีเพื่อลดแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสําปะหลัง ดวยการใชเครื่องจักรในการขุดมันสําปะหลัง เพื่อใหเกษตรกรได
ศึกษาหาความรูเ ทคโนโลยีใหมๆ และพัฒนาศักยภาพของตนเองสูความยั่งยืนตอไป สอบถามรายละเอียดและขอคําปรึกษาเพิ่มเติมไดทกี่ ลุม
สงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร โทร 055 -716857 หรือที่สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอใกลบานทาน

เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร!!จัดงานรณรงค เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง
มีนาคม 13, 2563ขาวสังคม / ขาวเดน
เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร จัดงานรณรงคและประชาสัมพันธการสงเสริม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง
วันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่แปลงปลูกมันสําปะหลัง หมูที่ 3 ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร นายสมยศ มโนวงศ
เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธานเปดงานรณรงคและประชาสัมพันธการสงเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง โครงการพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรมันสําปะหลัง มีเกษตรกรรวมงานจํานวน 250 ราย
นายสมยศ มโนวงศ เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร กลาววา มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจทีส่ ําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร เปนแหลงผลิตมัน
สําปะหลังที่มีความสําคัญของประเทศ โดยมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังมากที่สุดของภาคเหนือ และมากเปนอันดับสองของประเทศรองจากจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีพื้นที่เพาะปลูก 732,140 ไร เกษตรกร 32,882 ราย มีผลผลิตเฉลี่ยป 2561/2562 จํานวน 3,634 กิโลกรัม ผลผลิตรวม
2,547,150 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 6,300 ลานบาท
โดยมีพื้นที่ปลูกมากในเขตพื้นที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอปางศิลาทองและอําเภอคลองลาน แตผลผลิตที่ไดยังไม
เพียงพอตอความตองการของตลาด ซึ่งหากเกษตรกรของจังหวัดกําแพงเพชร ไดรับการพัฒนาความรูใ นดานเทคโนโลยี ในดานการเตรียมดิน การให
น้ํา การปองกันกําจัดศัตรูพืช โรคแมลงที่สําคัญ และการเก็บเกี่ยวทีม่ ีศักยภาพ จะสามารถเพิ่มศักยภาพในบางพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตที่ต่ําใหไดรับผลผลิต
ใหเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเปนเรื่องที่ทุกคนทุกฝายจะตองชวยกันในการพัฒนาการผลิต สําปะหลังใหมีคณ
ุ ภาพ ไมใชพันธุที่ไมเหมาะสมหรือใหเปอรเซ็นตแปง
ต่ํา มีกระบวนการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังที่สะอาด โดยกรมสงเสริมการเกษตรมีเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตตอไร จาก 5 ตัน/ไร ในป 2562 เปน 7
ตัน /ไรในป 2569
นางวรรณา แกววงศ เกษตรอําเภอคลองลาน กลาววา อําเภอคลองลาน มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังคอนขางมาก คือ มีพื้นที่ปลูกจํานวน 87,110
ไร เกษตรกร 4,735 ครัวเรือน ซึ่งพื้นที่อําเภอคลองลานมีศักยภาพที่จะพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง ทั้งการปลูกมันสําปะหลังในที่ไร และการปลูก
มันสําปะหลังในที่นาดอน รวมทั้งพัฒนาทางดานการตลาด ซึ่งเกษตรกรตองมีความรู ความเขาใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม ตัง้ แตการ
เลือกใชพันธุ การจัดการดินปุย น้ํา การปฏิบัตดิ ูแลรักษา การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู ตลอดจนการเก็บเกี่ยว การจัดงานรณรงคและ
ประชาสัมพันธการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มันสําปะหลัง
ในวันนี้ เปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรมัน
สําปะหลัง มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหมีความรูและทักษะในการผลิตมันสําปะหลังที่ตอบสนองกับยุทธศาสตรและนโยบายลด
ตนทุนการผลิต เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สงผลใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรผูผ ลิตมัน
สําปะหลัง มีการถายทอดความรูร วม 5 สถานี ประกอบดวย
สถานีที่ 1 เรื่องการจัดการดินเพื่อปลูกมันสําปะหลัง
สถานีที่ 2 เรื่องการใหน้ําที่เหมาะสมโดย ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร
สถานีที่ 3 เรื่องโรคและแมลงที่สําคัญ โดย กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร
สถานีที่ 4 เรื่องการใชเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว โดย บริษัทคูโบตากําแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) จํากัด
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ และการออกรานจําหนายปจจัยการผลิตการเกษตร เชน ปุยอินทรียเคมี เพื่อลดตนทุนการปลูกพืช การ
สาธิตการใชเทคโนโลยีเพื่อลดแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสําปะหลัง ดวยการใชเครื่องจักรในการขุดมันสําปะหลัง เพื่อใหเกษตรกรไดศึกษาหา
ความรูเทคโนโลยีใหมๆ และพัฒนาศักยภาพของตนเองสูความยั่งยืนตอไป
สอบถามรายละเอียดและขอคําปรึกษาเพิ่มเติมไดที่กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท 0
– 5571 – 6857 หรือที่สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอไดใกลบานทาน

