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สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

ลิ้นจี ่ 1.ออเดอรพุง!!แปลงใหญนครพนม1รสชาติเยี่ยม เกษตรชาวบาน 
2.ออเดอรพุง!!แปลงใหญนครพนม1รสชาติเยี่ยม Talknews 
3.ออเดอรพุง!!แปลงใหญนครพนม1รสชาติเยี่ยม ขาวความม่ันคงออนไลน 
4.ออเดอรพุง!!แปลงใหญนครพนม1รสชาติเยี่ยม NNT 

แปลงใหญ 5.กสก.ลุยพท.เยี่ยมเกษตรกรแปลงใหญแตงโมไรเมล็ด NNT 
Field day 6.ศพก.ธาตุพนมจัดฟวเดยขาว แนะขายออนไลน... NNT 
สวนภูมิภาค 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 
ภัยแลง 7.เกษตรกรสงขลาใชระบบน้ําหยด ประหยัดน้าํ NBT 
มะมวง 8.มะมวงอารทูอีทูราชบุรีสงออกรายไดเปนกอบเปนกํา NBT 
Field day 9.เกษตรโคราชจัดงานฟวเดย นําความรูท่ีเหมาะสม

กับพท.ประยุกษใชเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
NNT 

10.เกษตรสระบุรีจัดงานฟวเดย เตรียมฤดูกาลผลิตใหม แวนนิวสไทม ออนไลน 
คลินิคเกษตรเคลื่อนท่ี 11.เกษตรสระบุรีจัดงานคลินิคเกษตรเคลื่อนท่ีและงาน

ฟวเดย เตรียมพรอมกอนเริ่มฤดูกาลผลิต 
แวนนิวสไทม ออนไลน 

มันสําปะหลัง 12.เกษตรกําแพงเพชรจัดงานรณรงคสงเสริมการ
เพ่ิมประสิทธิภาพมันสําปะหลัง 

Vsportnes online 

13.เกษตรกําแพงเพชรรณรงคเพ่ิมประสิทธิภาพมัน.. Timenews 
งานสงเสริมการเกษตร 14.เกาะยาวพังงาอบรมพัฒนาเกษตรกรประธาน
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15.รมช.กษ.ลงพ้ืนท่ีเกาะยาว พังงา หนังสือพิมพเสียงใตรายวนั 
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ลิ้นจี่พันธุนครพนม 1 หรือ นพ.1 เปนลิ้นจี่ท่ีพัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร นํามา
ตอยอดสงเสริม ใหเกษตรกร โดยเฉพาะในจังหวัดนครพนมปลูก จนเปนสินคา GI ท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัด
นครพนม นอกจากนี้ยังสงเสริมใหเกษตรกร รวมกลุมแปลงใหญลิ้นจี่ จากขอมูลป 2560 มีผลผลิตรวม 
580.8 ตัน พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 1,098 ไร จากพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด 2,711 ไร 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวหลังจากการลงพ้ืนท่ี แปลงใหญลิ้นจี่ อ.เมือง จ.
นครพนม วา “ลักษณะท่ีโดดเดนของลิ้นจี่ นพ.1 คือ รสหวานอมเปรี้ยวเล็กนอย ผลใหญ เนื้อแหง ไมเละ เปน
พันธุท่ีใหผลผลิตเร็ว สําหรับพันธุลิ้นจี่ ท่ีปลูกในประเทศไทยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมท่ีปลูกในภาค
กลางและภาคอ่ืน ๆ เปนพันธุท่ีตองการความหนาวเย็นท่ีไมเย็นมากและระยะเวลาหนาวเย็นท่ี 
ตอเนื่องกันไมนานก็สามารถชักนําใหออกดอกได เรียกวา ลิ้นจี่กลุมพันธุเบา เก็บเก่ียวผลผลิตชวงปลายเดือน
มีนาคมหรือเมษายน เชน พันธุคอม สําเภาแกว เขียวหวาน กระโถนทองพระโรง สาแหรกทอง และพันธุ
นครพนม 1 เปนตน และกลุมพันธุท่ีปลูกทางภาคเหนือ เปนพันธุท่ีตองการความหนาวเย็นมากและตอเนื่อง
ยาวนานในการกระตุนและชักนําการออกดอก ใหผลผลิตในชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เชน พันธุฮงฮวย 
จักรพรรดิ์ กิมเจ็งบริวสเตอร และกิมจี๊ เปนตน 
ปจจุบันลิ้นจี่ นพ.1 หรือ นครพนม 1 เปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายท้ังในและตางประเทศ ไดแก จีน เวียดนาม 
ซ่ึงตองการผลผลิตปละ 500 – 1,000 ตัน แตผลผลิตยังไมเพียงพอ ซ่ึงจากขอมูลของดานตรวจพืชนครพนม 
มีการสงออกลิ้นจี่ นพ.1 จํานวนมากถึง 240 ตัน มูลคากวา 30 ลานบาท 
สําหรับการขายตลาดในประเทศ ผลผลิตจะออกสูตลาดจะอยูในชวงเดือนเมษายนของทุกป 
ราคาขายเฉลี่ย 100 – 300 บาท/กก. ซ่ึงออกกอนลิ้นจี่ทางภาคอ่ืนๆ ทําใหไมมีปญหาเรื่องตลาด และระบบ
กลุมแปลงใหญทําใหสามารถวางแผนการผลิต การดูแล ไดอยางเหมาะสม 



 

ล้ินจี่พันธุนครพนม 1 หรือ นพ.1 เปนล้ินจี่ท่ีพัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร 
นํามาตอยอดสงเสริม ใหเกษตรกร โดยเฉพาะในจังหวัดนครพนมปลูก จนเปนสินคา GI ท่ีมีช่ือเสียงของ
จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังสงเสริมใหเกษตรกร รวมกลุมแปลงใหญล้ินจี่ จากขอมูลป 2560 มีผลผลิต
รวม 580.8 ตัน พ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว 1,098 ไร จากพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด 2,711 ไร 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวหลังจากการลงพ้ืนท่ี แปลงใหญลิ้นจี่ อ.เมือง จ.
นครพนม วา “ลักษณะท่ีโดดเดนของลิ้นจี่ นพ.1 คือ รสหวานอมเปรี้ยวเล็กนอย ผลใหญ เนื้อแหง ไมเละ เปน
พันธุท่ีใหผลผลิตเร็ว สําหรับพันธุลิ้นจี่ ท่ีปลูกในประเทศไทยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมท่ีปลูกในภาค
กลางและภาคอ่ืน ๆ เปนพันธุท่ีตองการความหนาวเย็นท่ีไมเย็นมากและระยะเวลาหนาวเย็นท่ีตอเนื่องกันไม
นานก็สามารถชักนําใหออกดอกได เรียกวา ลิ้นจี่กลุมพันธุเบา เก็บเก่ียวผลผลิตชวงปลายเดือนมีนาคมหรือ
เมษายน เชน พันธุคอม สําเภาแกว เขียวหวาน กระโถนทองพระโรง สาแหรกทอง และพันธุนครพนม 1 เปน
ตน และกลุมพันธุท่ีปลูกทางภาคเหนือ เปนพันธุท่ีตองการความหนาวเย็นมากและตอเนื่องยาวนานในการ
กระตุนและชักนําการออกดอก ใหผลผลิตในชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เชน พันธุฮงฮวย จักรพรรดิ์ กิม
เจ็งบริวสเตอร และกิมจี๊ เปนตน 

ปจจุบันลิ้นจี่ นพ.1 หรือ นครพนม 1 เปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายท้ังในและตางประเทศ ไดแก จีน เวียดนาม 
ซ่ึงตองการผลผลิตปละ 500 – 1,000 ตัน แตผลผลิตยังไมเพียงพอ ซ่ึงจากขอมูลของดานตรวจพืชนครพนม 
มีการสงออกลิ้นจี่ นพ.1 จํานวนมากถึง 240 ตัน มูลคากวา 30 ลานบาท สําหรับการขายตลาดในประเทศ 
ผลผลิตจะออกสูตลาดจะอยูในชวงเดือนเมษายนของทุกป ราคาขายเฉลี่ย 100 – 300 บาท/กก. ซ่ึงออกกอน
ลิ้นจี่ทางภาคอ่ืนๆ ทําใหไมมีปญหาเรื่องตลาด และระบบกลุมแปลงใหญทําใหสามารถวางแผนการผลิต การ
ดูแล ไดอยางเหมาะสม 
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            ลิ้นจี่พนัธุนครพนม 1 หรือ นพ.1 เปนลิ้นจี่ท่ีพฒันาโดยกรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริม
การเกษตร นํามาตอยอดสงเสริมใหเกษตรกร โดยเฉพาะในจังหวัดนครพนมปลูก จนเปนสินคา GI ท่ีมี
ช่ือเสียงของจงัหวัดนครพนม นอกจากนีย้งัสงเสริมใหเกษตรกร รวมกลุมแปลงใหญลิ้นจี ่จากขอมูล
ป 2560 มีผลผลิตรวม 580.8 ตัน พื้นท่ีเก็บเก่ียว 1,098 ไร จากพื้นท่ีปลูกท้ังหมด 2,711 ไร 
            นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวหลงัจากการลงพื้นท่ี แปลงใหญ
ลิ้นจี ่อ.เมือง จ.นครพนม วา “ลักษณะท่ีโดดเดนของลิน้จี ่นพ.1 คือ รสหวานอมเปร้ียวเล็กนอย ผล
ใหญ เนื้อแหง ไมเละ เปนพนัธุท่ีใหผลผลติเร็ว สําหรับพนัธุลิ้นจี ่ท่ีปลูกในประเทศไทยแบง
ออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมท่ีปลูกในภาคกลางและภาคอ่ืน ๆ เปนพันธุท่ีตองการความหนาวเย็นท่ีไมเย็น
มากและระยะเวลาหนาวเย็นท่ีตอเนื่องกันไมนานก็สามารถชักนําใหออกดอกได เรียกวา ลิ้นจี่กลุมพนัธุ
เบา เก็บเก่ียวผลผลิตชวงปลายเดือนมีนาคมหรือเมษายน เชน พันธุคอม สาํเภาแกว เขียวหวาน กระโถน
ทองพระโรง สาแหรกทอง และพันธุนครพนม 1 เปนตน และกลุมพันธุท่ีปลูกทางภาคเหนือ เปนพันธุท่ี
ตองการความหนาวเย็นมากและตอเนื่องยาวนานในการกระตุนและชักนําการออกดอก ใหผลผลติในชวง
เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เชน พันธุฮงฮวย จักรพรรดิ ์กิมเจ็งบริวสเตอร และกิมจี ๊เปนตน 
            ปจจุบันลิ้นจี ่นพ.1 หรือ นครพนม 1 เปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายท้ังในและ
ตางประเทศ ไดแก จีน เวียดนาม ซึ่งตองการผลผลิตปละ 500 - 1,000 ตัน แตผลผลิตยงัไมเพียงพอ ซึ่ง
จากขอมูลของดานตรวจพืชนครพนม มีการสงออกลิน้จี ่นพ.1 จํานวนมากถึง 240 ตัน มูลคา
กวา 30 ลานบาท 
            สําหรับการขายตลาดในประเทศ ผลผลิตจะออกสูตลาดจะอยูในชวงเดือนเมษายนของทุกป ราคา
ขายเฉลี่ย 100 – 300 บาท/กก. ซึ่งออกกอนลิ้นจี่ทางภาคอ่ืนๆ ทําใหไมมีปญหาเร่ืองตลาด และระบบ
กลุมแปลงใหญทําใหสามารถวางแผนการผลติ การดูแล ไดอยางเหมาะสม 
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            นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ลงพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม ตรวจเยีย่มวิสาหกิจชุมชนผูปลูกแตงโมไรเมล็ดศรี
สงคราม นครพนม ผูผลติแตงโมไรเมลด็ แฮปปเฟรช ซึ่งมียอดการผลิตถึงปละ 6 ลานกิโลกรัมตอป โดยวิสาหกิจชุมชนผูปลูกแตงโมไรเมล็ดศรี
สงคราม นครพนม สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกแตงโมไรเมลด็ อําเภอศรสีงคราม เกิดจากการรวมตัวกันของกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอศรี
สงคราม เมื่อ 20 ปกอน ปจจุบันขยายตัวเปนกลุมแตงโมแปลงใหญ มีสมาชิกรวม 95 ครอบครัว เน้ือท่ีปลูกท้ังหมด 2,500 ไร โดยมีท้ังสายพันธุ
ท่ีมีเมลด็และไมมีเมล็ดเกษตรกรนิยมปลูกพันธุแฮปปพลสั ตอปโด ซอนยา และโกลเดนสวีท 
            จากการรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ ทําใหเกษตรกรจะตองมีการวางแผนการผลติอยางเปนระบบ พิถีพิถัน ตั้งแตเพาะกลาไป
จนถึงการเก็บเก่ียวผลผลติ เพ่ือท่ีจะใหไดแตงโมท่ีตรงตามความตองการของผูบริโภค ดวยคุณสมบัตเิดนท่ีมีเน้ือกรอบ แนน หวานธรรมชาต ิโดยมี
ความหวานอยูท่ี 9.5 - 12 บริกซ ท้ังยังมีความปลอดภยัในการใชสารเคมดีวยมาตรฐาน GAP, GMP, HACCP และ อย. นอกจากน้ีแตงโมทุกผลยัง
ผานการคดับรรจุผลท่ีไดมาตรฐาน และจําหนายภายใตแบรนด เฟรสแอนด เทสตี ้ในหางสรรพสินคา และตลาดภายในจังหวัด สามารถกระจายได
กวา 18 จุด ท่ัวประเทศ และสงขายผาน Thailandpostmart กับทางไปรษณียไทย ซึ่งเปนอีกทางเลือกใหมกับชองทางการตลาดท่ีผูบริโภค
สามารถซื้อไดโดยตรงกับเกษตรกร ซึ่งทางกลุมใชหลักตลาดนําการผลิต เพ่ือวางแผนการผลติใหครบตามแผนตลอดท้ังป 
            นางสาวเตือนใจ บุพสิร ิประธานกลุมแปลงใหญแตงโมไรเมล็ดศรีสงคราม เปดเผยวา ผลสําเร็จจากการปลูกแตงโมขายผล ทําใหกลุมมี
แนวความคิดตอยอดผลผลิตของกลุมสามารถกินไดท้ังลูก ดวยการนํามาพัฒนาแปรรปูเปนผลิตภัณฑแตงโมท่ีใชทุกสวนของผล ไมวาจะเปนเน้ือ
แตงโมท่ีนํามาทํานํ้าแตงโม 100 % โดยการฆาเช้ือแบบน็อคเย็น จําหนายยังประเทศอเมริกา นอกจากน้ียังทําเน้ือแตงโมอบแหง คงรสชาติหวาน
ธรรมชาติแบบเดิม เปนเน้ือแตงโมแชแข็ง สวนเปลือกน้ันมีไฟเบอรสงูนําไปอบแหงและบด มีกลิ่นเหมือนชา ใชเปนสวนผสมในอาหาร
เครื่องดื่ม และอาหาร สําหรับเปลอืกขาวของแตงโมทําเปนแชแข็งใชเปนสวนประกอบในการทําอาหารคาว หวาน ในสวนของเมลด็ยังอยูในข้ันตอน
ของการวิจัย เพ่ือจะทํานํ้านมแตงโม เพราะคณุสมบัติของเมล็ดน้ันมสีารตั้งตนในตนออนเปนสารตอตานอนุมูลอิสระ เน่ืองจากทางกลุมมกีารรวมตัว
กันมาอยางยาวนาน ระยะเวลาท่ีเราอยูกับสมาชิก 20 - 25 ป ถือวาเปนเสนทางท่ีจะตองเกิดการตอยอดผลผลิตแลว เราพยายามนําการแปรรูป
เขามาเก่ียวของไมวาจะเปนแตงโม หรือพืชอ่ืนท่ีอยูในพ้ืนท่ี ซึ่งตอนน้ีก็เริ่มท่ีจะดําเนินการพัฒนาการแปรรูปเพ่ือชวยเพ่ิมระยะเวลาการเก็บ
รักษา เพ่ิมโอกาสในการแขงขันทางตลาด เพ่ิมชองทางการนําสินคาออกจําหนายสูตางประเทศมากยิ่งข้ึน 
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อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีพ้ืนที่การเกษตรกวา 160,000 ไร สินคาหลัก ไดแก ขาว ตั้งเปา ยกระดับผลิตขาว
อินทรีย พรอมแนะเกษตรกรขายออนไลน พรอมสงตรงใหผูบริโภค ผานไปรษณียไทย 
            นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวหลังจากการเปดงานวันถายทอด
เทคโนโลย ี(field day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหม ณ เครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร (ศพก.) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม วา วันเร่ิมตนฤดูกาลผลิต 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 และเพิ่มผลผลติขาว จาก 400 กก./ไร เปน 480 กก./ไร และมีการ
ตอยอดแปรรูปสินคา เชน ขาวฮางงอก ขาวกลอง จมูกขาวบด น้ําขาวกลองงอก 
            ดาน นายรมไม นวลตา เกษตรจงัหวัดนครพนม กลาวเพิ่มเติมวา สําหรับภายในการจดังานคร้ังนี ้มี
เทคโนโลยีเดน ทั้งการจัดการดนิปุย การใชปุยพชืสดหลังนา การไถกลบตอซัง การปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดย
ผสมผสาน รวมถึงการใชสารชีวภัณฑ ตางๆ แบงเปน สถานีเรียนรู ทั้งหมด 5 สถาน ีไดแก สถานีที ่1 ลดตนทุน เฮ็ด
ปุยหมัก ใสปุยอินทรีย ใสนากอนหนา สถานีที ่2 เพิ่มผลผลิต เฮ็ดนานอย ไดเขาหลาย เนนการปลูกขาวแบบ
ปราณีต สถานีที ่3 พัฒนาคุณภาพ เฮ็ดใหคัก พักใสยา โกนใหสดุ ขุดใหถึง สถานทีี ่4 ดานการตลาด เลนไลน ได
เงิน สถานทีี ่5 บริหารจัดการ นอนหลับบไดเงินหมื่น นอนฝนไดเงินแสน นอกจากนี้ยังมสีถานีเรียนรูเสริม เชน การลด
การเผาในพื้นที่เกษตร แปลงวสัดุการเกษตร เหลือใชใหมีมูลคา , เครือขายเกษตรกรรุน
ใหม young smart farmer , สถานีเฝาระวงัสถานการณภัยแลง เปนตน 
 



 



 

พาไปดูมะมวงสายพันธุ " อารทูอีทู " ที่จังหวัดราชบุรี ชื่ออาจจะไมคอยคุนหู แตเกษตรกรที่น่ันเคารวมตัว

กันปลูก สามารถสงผลผลิตไปขายยังตางประเทศ สรางรายไดเปนกอบเปนกํา 



 
  วันนี้ (12 มีนาคม 2563) นางสาวจูอะด ีพงศมณีรัตน เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาต ิเปนประธานเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2563 ณ ศูนย
เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังบานโคกกรวด (ศูนยเครือขาย) หมูที ่8 ตําบลเฉลียง อําเภอคร
บุร ีจังหวัดนครราชสีมา โดยวัตถุประสงคการจดังานเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรู และใหความรูแกพ่ีนอง
เกษตรกร ผสมผสานระหวางเทคโนโลยีที่หนวยงานราชการสงเสริม กับภูมิปญญาของเกษตรกร และไดมีการประยุกตใช
ใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของพ้ืนที่นั้น ๆ 
          นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กลาววา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหความสําคัญกับการ
ผลิตของเกษตรกร โดยมุงเนนการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเกษตรกร จึงไดจดักิจกรรมวันถายทอด
เทคโนโลยี เพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ในวันนี ้เพ่ือเปนสวนสําคัญที่จะชวยเตรียมความพรอมของพ่ี
นองเกษตรกร กอนเขาสูการเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม ป 2563 โดยใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ บูรณาการการทํางานรวมกัน เพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรมีองคความรู เพ่ือวางแผนการผลิต เขาถึงปจจัยการ
ผลิต บริหารจัดการความเส่ียง และสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร ซ่ึงหากสามารถทําใหเกษตรกร นําองคความรูที่
เหมาะสมในแตละพ้ืนที ่ไปประยุกตใช จะทําใหเกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไดเปนอยางด ีและที่สําคัญ คือ หากมี
การขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองคความรูตาง ๆ จะทําใหเกษตรกรมีความเขมแข็งและพ่ึงพาตนเอง
ได และศูนยเรียนรูฯ ก็จะเปนที่พ่ึงพา ชวยเหลือดูแลเกษตรกรในพ้ืนที่ไดอยางแทจรงิ 
          การจัดงาน Field Day ในวันนี ้ใชศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังบานโคก
กรวด (ศูนยเครือขาย) หมูที ่8 ตําบลเฉลียง อําเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา มีฐานการเรียนรู จํานวน 5 สถานี คือ 
          1.สถานีดินด ี
          2.สถานีชีวภัณฑ 
          3.สถานีพันธุมันสะอาด 
          4.สถานีเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 
          และ 5.สถานีการผลิตอาหารสัตวจากมันสําปะหลัง 
          นอกจากนี ้ยังมีการจัดนิทรรศการและการใหบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
หนวยงานภาค ีการจัดนิทรรศการของ Young Smart Farmer จังหวัดนครราชสีมา การจัดนิทรรศการของกลุม
แปลงใหญ จังหวัดนครราชสีมา การแสดงและจัดจําหนายสินคาจากสถาบันเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน SF ฯลฯ จุด
บริการรับขึน้และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการใชแอปพลิเคช่ัน Farmbook จุดแสดงเทคโนโลยีการเกษตรจาก
ภาคเอกชน รวมถึงการมอบรางวัลแกเกษตรกรผูชนะการแขงขนัทางการเกษตร 
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นางจุไรรัตน  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ลงพ้ืนท่ีพบปะเกษตรกรอําเภอหนองโดน ในงานวันถายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (field day ) ป 2563 โดยมีนายวรวิทย ยอแสง นายอําเภอหนองโดน 

รวมพบปะเกษตรกรท่ีเขารวมงานดังกลาว พรอมดวยนายพนม ธรรมเพ็ชร เกษตรอําเภอหนองโดนรวมใหการ

ตอนรับ ณ ศูนยเครือขายศพก. ซ่ึงเปนศูนยเรียนรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตร

ผสมผสาน ตั้งอยูท่ี บานเลขท่ี 132 หมูท่ี 7 ตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 

 สําหรับการจัดงานในครั้งนี้  สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และสํานักงานเกษตรอําเภอหนองโดน รวมกับ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และภาคเอกชนรวมบูธถายทอดเทคโนโลยีในการเตรียมความ

พรอมใหกับเกษตรกรกอนเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหมท่ีกําลังจะมาถึง ผานสถานีเรียนรูหลัก 4 สถานี ไดแก สถานีท่ี 

1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีลดตนทุน สถานีท่ี 2 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)  สถานีท่ี 3 การใช

ปุยตามคาวิเคราะหดิน และสถานีท่ี 4 เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรท่ีเขารวมงานไดรับชมการสาธิตพนสารชีว

ภัณฑผานการใชโดรนเพ่ือการเกษตร ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต ลดการสัมผัสกับสาร ลด

ระยะเวลาในการลงแรงการผลิตได รวมท้ังเกษตรกรจะไดรับความรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพทางดานการผลิต 

การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในชวงฤดูแลงหรือในชวงท่ีขาดแคลนน้ํา ไปปลูกพืชใชน้ํานอยแทน รวมท้ังการ

ใหความรูถึงกระบวนการในการจัดการทางการเกษตรท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอมอีกดวย 
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 นายประยรู อินสกุล ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขต 1 เปนประธานในพิธีเปดงานคลินิกเกษตรกรเคลื่อนท่ี
และงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลติใหม (Field Day) เตรยีมพรอมเกษตรกรกอนเริม่ตนฤดูกาลผลิต ป 
2563 โดยมีนายสรณต ณ ศรีโต นายอําเภอเสาไห ใหการตอนรับ และนางจุไรรตัน แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี พรอม
ดวย นายประสิทธ์ิ แกวกุลงาม ประธาน ศพก.อําเภอเสาไห เปนผูกลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดงาน ณ ศูนยสงเสรมิผลิต
พันธุขาวชุมชนตําบลสวนดอกไม (ศูนยเครือขาย ศพก.) หมูท่ี 7 ตําบลสวนดอกไม อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี มเีกษตรกร
และผูสนใจเขารวมงานกวา 200 คน 

นายประยรู อินสกุล ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขต 1 ใหขอมูลวา จากสถานการณนํ้าในปจจุบัน ปรมิาณนํ้า

ในเข่ือนมีนอยกวาปท่ีผานมา ทําใหมีนํ้าไมพอสําหรบัการเพาะปลูกพืช สงผลกระทบตอพ้ืนท่ีการเกษตรท่ียังคงยืนตนอยู จึง

เนนย้ําใหเกษตรกรวางแผนการใชนํ้าอยางประหยดั รวมไปถึงปรับเปลี่ยนการปลูกพืชมาเปนพืชใชนํ้านอยท่ีเปนท่ีตองการของ

ตลาดแทน มุงสูการทําการเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และปลอดภัยจากสารพิษ โดยการลด ละ เลิก การใชสารเคมีท่ีเปน

อันตราย ไมเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือลดปญหาสารพิษตกคางในผลผลิต ฝุนละอองและหมอกควันท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ

อนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศรวมท้ังสงผลเสียตอการทําอาชีพการเกษตรดดยตรง ทําใหดินเสื่อมโทรม ขาด

ความอุดมสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จงึไดจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรกรเคลื่อนท่ีและงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลติ

ใหม (Field Day) ประจําป 2563 ข้ึน เพ่ือออกหนวยบริการคลินิกเกษตร พรอมกับถายทอดความรูดานการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลติขาว กอนเขาสูการเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม ป 2563 โดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณบูรณาการการทํางานรวมกัน เพ่ือสนับสนุนและเตรียมความพรอมใหเกษตรกรมีองคความรูเพ่ือวางแผนการผลิต 

เขาถึงปจจัยการผลติ บริหารจัดการความเสี่ยง และสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร กอนเริม่ตนฤดูกาลผลิตใหม กิจกรรม

ภายในงาน มีการจดัสถานีเรียนรูหลักในเรื่องตางๆ จํานวน 4 สถานี ไดแก สถานีท่ี 1 เรื่อง การจัดการดินและปุย สถานีท่ี 2 

การผลิตสารชีวภณัฑ สถานีท่ี 3 การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร สถานีท่ี 4 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ผสมผสาน เกษตรกรท่ีเขารวมงานจะไดรับบริการจากคลินิกเกษตรดานตางๆ รวมไปถึงองคความรูในการผลิตทางการเกษตร

ไปประยุกตใชในไรนาของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรใหดยีิ่งข้ึน 



 

กําแพงเพชร-เกษตรจังหวัดกําแพงเพชรจัดงานรณรงคและประชาสัมพันธการสงเสริมการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง(มีคลิป) 
เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2563 นายสมยศ มโนวงศ เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธานเปดงานรณรงคและประชาสัมพันธการสงเสริม
การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตมนัสําปะหลัง โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรมันสําปะหลัง โดยมีนางวรรณา แกววงศ เกษตรอําเภอคลองลาน กลาวรายงาน ณ แปลงปลูกมันสําปะหลัง หมูท่ี 3 ตําบลคลองลาน
พัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร มีเกษตรกรรวมงานจํานวน 250 ราย 
นายสมยศ มโนวงศ เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร กลาววามันสําปะหลงัเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัของจังหวัดกําแพงเพชร เปนแหลงผลิตมนั
สําปะหลังท่ีมีความสําคัญของประเทศ โดยมีพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังมากท่ีสุดของภาคเหนือ และมากเปนอันดับสองของประเทศรองจากจังหวัด
นครราชสมีา โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 732,140 ไร เกษตรกร 32,882 ราย มผีลผลิตเฉลี่ยป 2561/2562 จํานวน 3,634 กิโลกรมั ผลผลิต
รวม 2,547,150 ตัน คิดเปนมลูคาประมาณ 6,300 ลานบาท โดยมีพ้ืนท่ีปลูกมากในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอขาณุวรลักษ
บุรี อําเภอปางศิลาทองและอําเภอคลองลาน แตผลผลติท่ีไดยังไมเพียงพอตอความตองการของตลาด ซึ่งหากเกษตรกรของจังหวัดกําแพงเพชร 
ไดรับการพัฒนาความรูในดานเทคโนโลยี ในดานการเตรียมดิน การใหนํ้า การปองกันกําจัดศัตรูพืช โรคแมลงท่ีสําคญั และการเก็บเก่ียวท่ีมี
ศักยภาพ จะสามารถเพ่ิมศักยภาพในบางพ้ืนท่ีท่ียังมีผลผลติท่ีต่ําใหไดรับผลผลิตใหเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งเปนเรื่องท่ีทุกคนทุกฝายจะตองชวยกันในการ
พัฒนาการผลิต สําปะหลังใหมีคุณภาพ ไมใชพันธุท่ีไมเหมาะสมหรือใหเปอรเซ็นตแปงต่ํา มีกระบวนการเก็บเก่ียวมันสําปะหลังท่ีสะอาด โดย
กรมสงเสรมิการเกษตรมเีปาหมายในการเพ่ิมผลผลิตตอไร จาก 5 ตัน/ไร ในป 2562 เปน 7 ตัน / ไรในป 2569 
นางวรรณา แกววงศ เกษตรอําเภอคลองลาน กลาววาอําเภอคลองลาน มีพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังคอนขางมาก คือ มีพ้ืนท่ีปลูกจํานวน 
87,110 ไร เกษตรกร 4,735 ครัวเรือน ซึ่งพ้ืนท่ีอําเภอคลองลานมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง ท้ังการปลูกมันสําปะหลังในท่ี
ไร และการปลูกมันสําปะหลังในท่ีนาดอน รวมท้ังพัฒนาทางดานการตลาด ซึ่งเกษตรกรตองมีความรู ความเขาใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
เหมาะสม ตั้งแตการเลือกใชพันธุ การจัดการดินปุย นํ้า การปฏิบัตดิแูลรักษา การปองกันกําจดัโรคและแมลงศัตรู ตลอดจนการเก็บเก่ียว การ
จัดงานรณรงคและประชาสัมพันธการสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มันสําปะหลัง ในวันน้ี เปนกิจกรรมหน่ึงภายใตโครงการพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรมันสําปะหลงั มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรใหมีความรูและทักษะในการผลิตมันสําปะหลังท่ีตอบสนองกับยุทธศาสตรและนโยบายลดตนทุนการผลติ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน สงผลใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรผูผลติมันสําปะหลัง มีการถายทอดความรูรวม 
4 สถานี ประกอบดวยสถานีท่ี 
1 เรื่องการจดัการดินเพ่ือปลูกมันสําปะหลัง และ สถานีท่ี 
2 เรื่องการใหนํ้าท่ีเหมาะสมโดย ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร สถานีท่ี 
3 เรื่องโรคและแมลงท่ีสําคัญ โดย กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร และสถานีท่ี 
4 เรื่องการใชเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวโดยบริษัทคูโบตากําแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) จํากัด 
นอกจากน้ี ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ และการออกรานจําหนายปจจัยการผลติการเกษตร เชน ปุยอินทรียเคมี เพ่ือลดตนทุนการปลูกพืช 
การสาธิตการใชเทคโนโลยเีพ่ือลดแรงงานในการเก็บเก่ียวผลผลติมันสําปะหลัง ดวยการใชเครื่องจักรในการขุดมันสําปะหลัง เพ่ือใหเกษตรกรได
ศึกษาหาความรูเทคโนโลยีใหมๆ  และพัฒนาศักยภาพของตนเองสูความยั่งยืนตอไป สอบถามรายละเอียดและขอคําปรึกษาเพ่ิมเติมไดท่ีกลุม
สงเสริมและพัฒนาการผลติ สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร โทร 055 -716857 หรือท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอใกลบานทาน 



 
เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร!!จดังานรณรงค เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง            มีนาคม 13, 2563ขาวสังคม / ขาวเดน 
เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร จัดงานรณรงคและประชาสัมพันธการสงเสริม การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตมันสําปะหลัง 
วันท่ี 13 มีนาคม 2563 ท่ีแปลงปลูกมันสําปะหลัง หมูท่ี 3 ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร นายสมยศ มโนวงศ 
เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธานเปดงานรณรงคและประชาสมัพันธการสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง โครงการพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรมันสําปะหลงั มีเกษตรกรรวมงานจํานวน 250 ราย 
นายสมยศ มโนวงศ เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร กลาววา มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร เปนแหลงผลติมัน
สําปะหลังท่ีมีความสําคัญของประเทศ โดยมีพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังมากท่ีสุดของภาคเหนือ และมากเปนอันดับสองของประเทศรองจากจังหวัด
นครราชสมีา โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 732,140 ไร เกษตรกร 32,882 ราย มผีลผลิตเฉลี่ยป 2561/2562 จํานวน 3,634 กิโลกรมั ผลผลิตรวม 
2,547,150 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 6,300 ลานบาท 
โดยมีพ้ืนท่ีปลูกมากในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอปางศิลาทองและอําเภอคลองลาน แตผลผลติท่ีไดยังไม
เพียงพอตอความตองการของตลาด ซึ่งหากเกษตรกรของจังหวัดกําแพงเพชร ไดรับการพัฒนาความรูในดานเทคโนโลยี ในดานการเตรยีมดิน การให
นํ้า การปองกันกําจัดศัตรูพืช โรคแมลงท่ีสําคญั และการเก็บเก่ียวท่ีมีศักยภาพ จะสามารถเพ่ิมศักยภาพในบางพ้ืนท่ีท่ียังมีผลผลติท่ีต่ําใหไดรับผลผลิต
ใหเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งเปนเรื่องท่ีทุกคนทุกฝายจะตองชวยกันในการพัฒนาการผลิต สาํปะหลังใหมีคณุภาพ ไมใชพันธุท่ีไมเหมาะสมหรือใหเปอรเซ็นตแปง
ต่ํา มีกระบวนการเก็บเก่ียวมันสําปะหลังท่ีสะอาด โดยกรมสงเสริมการเกษตรมีเปาหมายในการเพ่ิมผลผลิตตอไร จาก 5 ตัน/ไร ในป 2562 เปน 7 
ตัน /ไรในป 2569 
นางวรรณา แกววงศ เกษตรอําเภอคลองลาน กลาววา อําเภอคลองลาน มีพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังคอนขางมาก คือ มีพ้ืนท่ีปลูกจํานวน 87,110 
ไร เกษตรกร 4,735 ครัวเรือน ซึ่งพ้ืนท่ีอําเภอคลองลานมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง ท้ังการปลูกมันสําปะหลังในท่ีไร และการปลูก
มันสําปะหลังในท่ีนาดอน รวมท้ังพัฒนาทางดานการตลาด ซึ่งเกษตรกรตองมีความรู ความเขาใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม ตัง้แตการ
เลือกใชพันธุ การจัดการดินปุย นํ้า การปฏิบัตดิูแลรักษา การปองกันกําจัดโรคและแมลงศตัรู ตลอดจนการเก็บเก่ียว การจัดงานรณรงคและ
ประชาสมัพันธการสงเสรมิการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ มันสําปะหลัง 
ในวันน้ี เปนกิจกรรมหน่ึงภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตรมัน
สําปะหลัง มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหมีความรูและทักษะในการผลติมันสําปะหลังท่ีตอบสนองกับยุทธศาสตรและนโยบายลด
ตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน สงผลใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรผูผลติมัน
สําปะหลัง มีการถายทอดความรูรวม 5 สถานี ประกอบดวย 
สถานีท่ี 1 เรื่องการจัดการดินเพ่ือปลูกมันสาํปะหลัง 
สถานีท่ี 2 เรื่องการใหนํ้าท่ีเหมาะสมโดย ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร 
สถานีท่ี 3 เรื่องโรคและแมลงท่ีสําคัญ โดย กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร 
สถานีท่ี 4 เรื่องการใชเทคโนโลยีการเก็บเก่ียว โดย บริษัทคโูบตากําแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) จํากัด 
นอกจากน้ี ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ และการออกรานจําหนายปจจัยการผลิตการเกษตร เชน ปุยอินทรียเคมี เพ่ือลดตนทุนการปลูกพืช การ
สาธิตการใชเทคโนโลยีเพ่ือลดแรงงานในการเก็บเก่ียวผลผลิตมันสําปะหลัง ดวยการใชเครื่องจักรในการขุดมันสําปะหลัง เพ่ือใหเกษตรกรไดศึกษาหา
ความรูเทคโนโลยีใหมๆ และพัฒนาศักยภาพของตนเองสูความยั่งยืนตอไป 
สอบถามรายละเอียดและขอคําปรึกษาเพ่ิมเติมไดท่ีกลุมสงเสรมิและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท 0 
– 5571 – 6857 หรือท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอไดใกลบานทาน 
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