
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
  

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ลิ้นจี่ 1. เกษตรนครพนม”แนะเกษตรกรสวนลิ้นจี่ นพ.1” นิวรีพอร์ต 
 

2. เกษตรนครพนม แนะกษตรกรสวนลิ้นจี่ นพ.1 ดูแลต้นลิน้จี๋ในช่วงออกดอก คาด
อากาศเย็นแทงช่อดอกมากข้ึน 

สำนักข่าวความมั่นคง 

3. เกษตรนครพนม แนะกษตรกรสวนลิ้นจี่ นพ.1 ดูแลต้นลิน้จี๋ในช่วงออกดอก คาด
อากาศเย็นแทงช่อดอกมากข้ึน 

Thainews7.com 

แปลงใหญ่ 4. เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก.และแปลง
ใหญ ่

Talknewsonline.com 

5. เกษตรนครพนม เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ 
มุ่งเน้นผลิตมีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมความเข้มแข็งกลุ่ม 

Voiceเสียงประชาชน 

6. เกษตรนครพนม เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ 
มุ่งเน้นผลิตมีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมความเข้มแข็งกลุ่ม 

Thainews7.com 

โรคใบด่าง 7. เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  จัดอบรมเพ่ือส่งเสริมการให้ความรู้เกษตรกร 
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่องโรคใบด่าง 

Thailandplus 

Field Day 8. เกษตรนครพนม เตรียมเปิดงาน (Field Day),แตงโมไร้เมล็ดเป็นต้นแบบเรียนรู้การ
ผลิตพืชทีปลอดภัย 

77ขา่วเด็ด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกษตรนครพนม”แนะเกษตรกรสวนลิ้นจ่ี นพ.1” 

 
 
ลิ้นจี่ เป็นผลไม้ที่มีรสหวานกลมกล่อม มีผู้นยิมบรโิภคกันอยา่งแพรห่ลาย การปลูกลิ้นจี่มีกระจายอยู่ในท่ัวทุกภาคของประเทศ
ไทย จังหวัดนครพนมเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมในการปลกูลิ้นจี่ ซึ่งนิยมปลูก เป็นลิ้นจี่พันธุเ์บา คือ ลิ้นจี่ นพ.1 ซึ่งมี
ความต้องการอากาศท่ีหนาวเย็นในการกระตุ้นการออกดอก โดยมีขนาดผลใหญ่ จำนวน 32 – 36 ผล ต่อกิโลกรัม รสชาติ
หวานอมเปรี้ยว ไม่มรีสฝาด เนื้อหนา 0.98 เซนติเมตร ความหวาน 18 – 20 องศาบริกซ์ และใหผ้ลผลิต 65 – 180 
กิโลกรมั ต่อต้น เมื่ออายุ 8 -10 ปี จากสภาพภมูิอากาศท่ีเริ่มหนาวเย็นในปีน้ี ส่งผลให้ต้นลิ้นจี่เริม่แทงช่อดอกเพิ่มมากข้ึน 
เพื่อให้ได้ผลผลิตของลิ้นจี่ นพ.1 ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด เกษตรกรจะต้องดูแลรักษาบำรุงช่อดอกของต้นลิ้นจี่
อย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงด้านผลผลติที่จะได้รับ 
 
นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลติ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับในช่วง
ฤดูหนาวในปีน้ีนับว่ามาเร็วและต่อเนื่องกัน ส่งผลให้ต้นลิ้นจี่ นพ.1 ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม เริม่ที่จะแทงช่อดอกออกมารับลม
หนาวเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่มีความหวังและคาดว่าในปีน้ีเองลิ้นจี่ นพ.1 จะติดดอกและมผีลผลติที่เพิ่มขึ้น
จากปีท่ีแล้ว ซึ่งมีพื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีบ้านขามเฒ่า และบ้านนาโดน ตำบลขามเฒา่ อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งถือว่าเป็น
พื้นที่หลักในการปลูกลิ้นจี่ พันธุ์ นพ.1 จนไดเ้ป็นสินค้าเกษตร GI ตัวแรกของจังหวัดนครพนม ท่ีได้รับเครื่องหมายจากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นมาตรฐานสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ตั้งแต่ปี 2560 เปน็ต้นมา ลิ้นจี่ นพ.1 มี
ลักษณะ และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้ผู้บรโิภคนิยมสั่งซื้อลิน้จี่ นพ.1 ไปรับประทาน ซึ่งหากใครที่มาเที่ยวในจังหวัด
นครพนมในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ไม่ควรพลาดที่จะซื้อและชิมลิ้นจี่ พันธุ์ นพ.1 พืช GI นครพนม “หนึ่งเดียวในโลก” 
คำแนะนำและการปฏิบัตดิูแลรักษาต้นลิ้นจี่ นพ. ๑ ในช่วงออกดอก เกษตรกรสามารถทำได้ ดังนี ้



1. ระยะดอกบาน ในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม เกษตรกรควรให้น้ำต้นลิ้นจี่อย่างสม่ำเสมอ และใช้วัสดุคลมุบริเวณโคนต้น 
เพื่อช่วยรักษาความช้ืนในดิน และควรมีการพ่นปุย๋หรือฮอร์โมนทางใบเพื่อช่วยบำรุงช่อดอก และการตดิผลทีด่ี เช่น ปุ๋ยสูตร 
๑๐ – ๔๕ – ๑๐ หรือ ๑๐ – ๕๒ – ๑๗ อัตรา ๒๐ – ๓๐ ซซีี ต่อน้ำ ๒๐ ลติร ถ้าภายในสวนมีการนำผึ้งมาเลี้ยงในระยะนี้จะ
ช่วยในการผสมเกสรได้ดีขึ้นและงดการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงทุกชนิดเพื่อให้แมลงมาช่วยผสมเกสรให้มากที่สดุ 2. 
ระยะติดผลอ่อนขนาดเล็ก ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ เกษตรกรต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ถ้าตน้ลิ้นจี่ขาดน้ำจะทำ
ให้ผลแคระแกรนและร่วงหล่น และในระยะติดผลทีม่ีขนาด ๕ มลิลิเมตร ควรใส่ปุ๋ยเคมีสตูร ๑๓ -๑๓ – ๒๑ ประมาณ ๑ 
กิโลกรมัต่อต้น เพื่อบำรุงให้ผลโตสม่ำเสมอ ในระยะผลโตปานกลางใส่ปุ๋ยเคมีสตูร ๑๓-๑๓-๒๑ อัตรา ๑-๓ กิโลกรัมต่อต้น ซึ่ง
ระยะนี้อาจมีการระบาดของหนอนเจาะขั้วผล มวนลำไย ไรกำมะหยี่ ควรฉีดพ่นสารเคมีอย่างต่อเนื่อง เช่น โมโนโครโตฟอส 
คาร์บารลิ ไดโคฟอล 
 
3. ระยะผลกำลังเจรญิเติบโต ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ควรมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมให้ปุ๋ยทางใบ เพื่อช่วย
ให้ผลมคีวามสมบูรณ์มากขึ้น เช่น ปุ๋ยสูตร ๑๐-๒๐-๓๐ อัตรา ๒๐-๓๐ ซีซีต่อน้ำ ๒๐ ลิตร และก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลติ ๓๐ 
วัน ควรใส่ปุ๋ยเคมีสตูรตัวท้ายสูง เช่น ๑๓-๑๓-๒๑ เพื่อเพื่มคณุภาพของผลให้ดีขึ้น ระยะนี้ผลกำลังเจรญิเติบโตขึ้นเรื่อยๆกิ่งจะ
รับน้ำหนักมากขึ้น ควรทำการค้ำกิง่ด้วยไมไ้ผ่ เพื่อช่วยพยุงก่ิงไม่ให้ฉกีหักและเมื่อผลเริม่เปลี่ยนสี จะพบการเข้าทำลายของ
ผีเสื้อมวนหวาน แมลงวันทอง ควรรีบทำการป้องกันกำจดัโดยใช้กับดักเหยื่อพิษและฉีดสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง เช่น คาร์บา
ริล 4. ระยะเก็บเกีย่วผลผลิต ในช่วงเดือน เมษายน เกษตรกรควรงดให้น้ำก่อนการเก็บเกีย่วผลผลิต ๗ – ๑๐ วัน เพื่อให้ผลมี
คุณภาพดีและใช้กรรไกรตัดช่อผลให้ลึกเข้าไปในทรงพุ่มประมาณ ๑ ฟุต จากปลายช่อ ไม่ควรใช้มือหักช่อผลโดยตรงเพราะจะ
ทำให้ปลายกิ่งที่เหลืออยูเ่ป็นแผลช้ำหรือรอยฉีกขาดเข้าไปในก่ิง ทำให้การแตกยอดอ่อนใหม่รวมทั้งการแทงช่อดอกในปีต่อไป
ไม่ดดี้วย และควรทยอยเกบ็ช่อผลที่แก่เต็มที่แล้วประมาณ ๒ – ๓ วันต่อครั้ง จนหมดต้น อย่าให้ผลแกจ่ัดตกค้างอยู่บนต้นนาน
เพราะจะทำให้คุณภาพต่ำลง 
 
หากเกษตรกรปฏิบตัิตามคำแนะนำแล้ว จะทำให้ต้นลิ้นจี่มโีอกาสในการติดดอกเพิ่มมากยิ่งข้ึน ทำให้เกษตรกรจะได้รับผลผลติ
ที่คุณภาพและปรมิาณผลผลิตที่เพิม่ขึ้น ตลาดมีความต้องการ อีกท้ังยังช่วยพัฒนาและยกระดับการผลติสินค้าเกษตรทีส่ำคัญ
ของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มขดีความสมารถในการแขง่ขันกับสินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 

เกษตรจังหวดันครพนม เปิดเวทีเช่ือมโยงเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ 
 

 
 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ที่ศูนยส์ารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม โดยนายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เป็น
ประธานเปดิเวทีการประชุมเช่ือมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร หรือ ศพก. และแปลงใหญ ่ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 1/2564 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงการดำเนนิงานของคณะกรรมการแปลงใหญ่ คณะกรรมการศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในการรับทราบถงึปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ี รวมถึง
การกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีกำหนดดำเนินการจำนวน 
4 ครั้ง โดยมีบุคคลเป้าหมาย คือ ประธาน ศพก. ประธานแปลงใหญ่ และเจ้าหน้าที่ผูดู้แลแปลงใหญ่ในพ้ืนท่ีแต่ละอำเภอ เข้า
ร่วมการประชุม 
 
นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลติ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ใน
การจัดประชุมเช่ือมโยงการทำงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันบูรณาการการขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ีให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงการ
สร้างการรับรู้งานตามนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาภาคการเกษตร โดยเน้นให้เกดิการรวมกลุม่กันผลติ และลดต้นทุน
ในการผลติ ทำให้ผลผลิตมคีุณภาพและมีความปลอดภัยเป็นทีย่อมรบัของผู้บริโภค โดยใช้หลัก การตลาดนำการผลติ ซึ่ง
จะต้องมีการวางแผนการผลติที่ชัดเจนและพัฒนาผลผลติให้มีคณุภาพเป็นท่ีต้องการของตลาดร่วมกัน สำหรับการตลาดที่
ประสบความสำเรจ็ ท้ังศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แต่
ละอำเภอจะต้องมีการจัดทำแผนรว่มกันถึงทิศทางการดำเนินงานท่ีชัดเจน และการจดัทำแผนการผลิตทั้งรายบุคคลและราย
แปลง เพื่อให้ข้อมูลเป็นระบบ สามารถใช้ประโยชน์ได้ง่ายในการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงาน
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร ที่ผ่านมานับว่าประสบ
ความสำเร็จในการพัฒนาใหม้ีการสร้างเครือข่ายและรวมกลุ่มกันอยา่งเข้มแข็ง ซึ่งต้องเร่งผลักดันและดำเนินการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเป็นความต้องการของตลาด สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาสินค้าเด่นใหม้ี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน 
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เกษตรนครพนม เปิดเวทีเช่ือมโยงเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ มุ่งเน้นผลิตมีคุณภาพ สร้าง
มูลค่าเพิ่ม เสริมความเขม้แขง็กลุ่ม 

15/12/2020 admin1 

 

 

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 ท่ีศูนยส์ารสนเทศยางพารานครพนม ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม อ าเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม โดย
นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมเช่ือมโยง
การด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร หรือ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดบัจงัหวดั คร้ังท่ี 
1/2564 ภายใตโ้ครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการแปลงใหญ่ คณะกรรมการศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร ในการรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การขบัเคลื่อนงานในพ้ืนท่ี รวมถึงการก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล ซ่ึงในปีงบประมาณ 2563 มีก าหนด
ด าเนินการจ านวน 4 คร้ัง โดยมีบุคคลเป้าหมาย คือ ประธาน ศพก. ประธานแปลงใหญ่ และเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลแปลงใหญ่ในพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอ เขา้
ร่วมการประชุม 

นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า วตัถุประสงคใ์นการจดัประชุม
เช่ือมโยงการท างานในคร้ังน้ี เพ่ือร่วมกนับูรณาการการขบัเคลื่อนงานในพ้ืนท่ีให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างการรับรู้งานตามนโยบายของ
รัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาภาคการเกษตร โดยเนน้ให้เกิดการรวมกลุ่มกนัผลิต และลดตน้ทุนในการผลิต ท าให้ผลผลติมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภยัเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค โดยใชห้ลกั การตลาดน าการผลิต ซ่ึงจะตอ้งมีการวางแผนการผลิตท่ีชดัเจนและพฒันาผลผลิตให้มีคุณภาพ
เป็นท่ีตอ้งการของตลาดร่วมกนั ส าหรับการตลาดท่ีประสบความส าเร็จ ทั้งศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร และการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แต่ละอ าเภอจะตอ้งมีการจดัท าแผนร่วมกนัถึงทิศทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน และการจดัท าแผนการผลิตทั้ง
รายบุคคลและรายแปลง เพ่ือให้ขอ้มูลเป็นระบบ สามารถใชป้ระโยชน์ไดง่้ายในการพฒันาภาคการเกษตรในพ้ืนท่ี 

ทั้งน้ี การขบัเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร ท่ีผา่นมานบัว่า
ประสบความส าเร็จในการพฒันาให้มีการสร้างเครือข่ายและรวมกลุ่มกนัอยา่งเขม้แขง็ ซ่ึงตอ้งเร่งผลกัดนัและด าเนินการขบัเคลื่อนการพฒันา
และยกระดบัสินคา้เกษตรให้มีคุณภาพเป็นความตอ้งการของตลาด สร้างรายไดอ้ยา่งย ัง่ยืน โดยพฒันาสินคา้เด่นให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
ผูบ้ริโภคมากย่ิงขึ้น 
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เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  จัดอบรมเพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เกษตรกร 
ผู้ปลกูมันสำปะหลัง เรือ่งโรคใบด่าง 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับบริษัทเอฟดีกรีน (ประเทศไทย) จำกัดและกลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ได้จัดอบรมเพื่อส่งเสรมิการให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่องโรคใบด่าง โดยมีนายสดดุี พุทธัง 
นายอำเภอคลองขลุง เป็นประธานในพิธีเปิด  นางอรษา  รักษ์ชน  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการ
แทนเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  กล่าวรายงาน กรรมการผู้จดัการบรษิัทเอฟดีกรีน (ประเทศไทย) จำกดั กล่าววัตถุประสงค์
การจัดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกยีรติ  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  มีการบรรยาย
พิเศษเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยสถาบันมันสำปะหลังแห่งประเทศและเรื่องสถานการณโ์รคใบดา่งมันสำปะหลังใน
จังหวัดกำแพงเพชร โรคและแมลงที่สำคัญในมันสำปะหลัง โดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร 
 
นางอรษา  รักษ์ชน   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่าจังหวัด
กำแพงเพชรร่วมกับกลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกดัและบริษัทเอฟดีกรีน (ประเทศไทย) ได้จัดอบรมให้
เกษตรกรเพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรือ่ง โรคใบด่างมันสำปะหลัง        มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกษตรกรไดร้ับความรู้เกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลังและวิธีการป้องกันกำจัดโรคใบดา่งมันสำปะหลัง เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังที่แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2561 และมีการแพร่ระบาดเข้ามาใน
จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 โดยพบในเขตพื้นท่ี 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอพราน
กระต่าย อำเภอคลองขลุง อำเภอคลองลาน และอำเภอขาณุวรลักษบุรี เกษตรกรจำนวน 110 ราย รวมพื้นที่การระบาด 
1,033 ไร่ โดยทุกอำเภอไดด้ำเนนิการถอนทำลาย และเฝ้าระวังไมใ่ห้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้น จนปัจจบุันสามารถควบคุมได้จน
เหลือการระบาดแค่ในพ้ืนท่ี 2 อำเภอ คืออำเภอเมืองกำแพงเพชรและอำเภอขาณุวรลักษบรุี พื้นที่เฝ้าระวัง 452 ไร ่
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 350 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตอำเภอคลองขลุงและ
อำเภอเมืองกำแพงเพชร การป้องกันและหาแนวทางที่จะสกัดกั้นและชะลอการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ต้องอาศัย
ความร่วมมือท้ังทางภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพ่ีน้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ดังนั้น วันน้ีจงึเป็นโอกาสที่ดี ที่พ่ีน้อง
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคใบดา่งมันสำปะหลังและวิธีการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง 



 
 
 

 

นครพนม – วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 นายวนิยั คงยืน หัวหน้ากลุ่มสง่เสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตร
จังหวัดนครพนม เปดิเผยว่าในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ท่ีจะ
ดำเนินการเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ให้เกษตรกรและประชาชนได้เข้าร่วมเรยีนรู้
กิจกรรมด้านการเกษตรที่หลากหลาย โดยจะยดึศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นจุดเรยีนรู้
และถ่ายทอดความรู้ในพื้นที ่
 
สำหรับในปีน้ี ได้คัดเลือกศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน บ้านท่า
จำปา หมู่ 2 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมเปน็ศูนย์เครือข่าย ด้านศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสินคา้
เกษตรหลัก คือ แตงโมไร้เมลด็ที่เป็นสินค้าที่มีความโดนเด่นอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดนครพนม โดยยดึหลักการตลาดนำการผลติ 
มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลติกระบวนการผลิตแตงโมไร้เมล็ด จนไดร้ับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตรมาตรฐาน GAP มีคณุเตือนใจ บุพศิริ เป็นประธานศูนย์เรยีนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) 
เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน และเปน็ประธานแปลงใหญ่กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม ฯลฯ ที่มีการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม มาโดยตลอดมา
จนถึงปัจจุบัน ที่สามารถพัฒนาใหเ้ป็นศูนย์เรียนรู้ ศพก.เครือข่ายและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในนามของ ไร่คุณเตือนใจ
สามารถเปิดให้เกษตรกร หรือผู้ทีม่ีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรไดต้ลอดทั้งปี ซึ่งศูนย์เรียนรู้จุดนี้มี
การเทคโนโลยเีด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติแตงโมไรเ้มล็ด ได้แก่ 1) การปลูกแตงโมไรเ้มลด็ในพื้นที่หลังฤดูทำนา และ
ในโรงเรือน 2) การใช้สารชีวภณัฑ ์ทดแทนการใช้สารเคมี 3) การจดัการดินและปุย๋ ท่ีเหมาะสมสำหรบัการปลูกแตงโมไร้เมล็ด 
4) การบริหารจดัการน้ำ และระบบการให้น้ำ 5) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปของแตงโมไรเ้มลด็ จึงเป็นพื้นที่ท่ี
มีความเหมาะสมที่ให้เกษตรกรไดม้ีโอกาสเขา้มาเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิได้จริง 



 
สำหรับกจิกรรมในการจดั Field Day ประจำปี 2564 ประกอบดว้ย กิจกรรมหลัก สถานเีรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกร จำนวน 6 สถานี ดังน ี
1. การรบัรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม คอยให้ความรู้และคำแนะนำ
ด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร 
2. การใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี วิทยากรจากกลุ่มอารกัขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งเกษตรกรจะได้รับ
ความรู้ เรื่องการผลิต และการใช้สารชีวภัณฑ ์
3. การจดัการดินและปุย๋ ท่ีเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช วิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม เกษตรกรไดร้ับความรู้ เรื่อง 
การปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุย๋อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การใช้ในอย่างรู้คุณค่า วิทยากรจาก โครงการชลประทานนครพนม เกษตรกรไดร้ับความรู้เรื่องระบบการให้น้ำในไร่นา และ
โรงเรือน 
5. การปลูกแตงโมไรเ้มล็ด ในระบบโรงเรือน และพื้นท่ีหลังฤดูทำนา วิทยากรจาก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แตงโมไร้เมลด็ ซึ่ง
เกษตรกรไดร้ับความรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมในการผลิตแตงโมไรเ้มลด็ 
6. การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร การตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เกษตรกรไดร้ับความรู้เรื่อง การแปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร การทำการตลาดสินคา้เกษตรออนไลน ์
 
นอกจากน้ียังมีกิจกรรมรอง และการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ และนิทรรศการต่างๆ เช่น 1) การจัด
นิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) การจัดแสดงนวัตกรรม/เครื่องจักรกล
ด้านเกษตร จากบริษัท คูโบต้าอาร์เอ็มจี นครพนม จำกัด 3) การหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร/การรับมือสถานการณ์ภยัแล้ง 4) 
การปลูกพืชหลังนา การปลูกพืชนำ้น้อย การปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรัง 5) การจัดนิทรรศการภาคเอกชน ได้แก่บริษัท 
เฟรช แอรด์ เทสตี้ และบริษัทเมลด็พันธ์ุ และ 6) การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ระบบน้ำ ระบบโซล่าเซลล์ การโดรน
ในการเกษตร พร้อมนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลผลติทางการเกษตร ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบลท่าจำปา กลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนและเครือข่ายและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ศพก. แปลงใหญ่อำเภอท่าอุเทน และการจำหน่ายสินคา้ OTOP อำเภอท่าอุ
เทนและจังหวัดนครพนม 
 
จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป ท่ีสนใจเข้าร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดกูาลผลิตใหม่ (Field 
Day) ประจำปี 2564 สามารถเขา้ร่วมงานได้ฟรี ไมม่ีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมรับความรู้และความสนุกจากกิจกรรมภายในงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


