
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ไม้ผล 1. กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลรักษาต้นไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง เกษตรสาระดีดอทคอม 

ต่อทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน 

2. สสก.5 สงขลา เตือนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ ภาคใต้ รีบต่อทะเบียน ภายใน 
30 ม.ค. 64 ก่อนถูกถอนชื่อหมดสิทธิ์ 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

พืชใช้น้ำน้อย 3. เกษตรจังหวัดนครพนม ชวนเกษตรกรหันปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่เหมาะสมช่วยสร้าง
รายได้เสริมช่วงฤดูแล้ง 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

4. เกษตรจังหวัดนครพนม ชวนเกษตรกรหันปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่เหมาะสมช่วยสร้าง
รายได้เสริมช่วงฤดูแล้ง 

77ข่าวเด็ด 

Field day  5. เกษตรนครพนมเสียวโควิด ชะลอจัดฟิลเดย์ 64 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ยึด
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

หยุดเผา 6. นวัตกรรมทดแทนการเผาตอซังข้าว  เดลินิวส ์
 
 

 
 
 
 

 
 



 

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลรักษาต้นไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง 
นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ลักษณะอากาศประเทศไทยตั้งแต่เดือน

มกราคม – เดือนมิถุนายน 2564 จะเผชิญกับช่วงฤดูแล้งประกอบกับน้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้อย ดังนั้น 
จึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรและประชาชนเตรียมการรับมือ และใช้น้ำอย่างประหยัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยขอให้พ่ีน้องเกษตรกรลดการปลูกข้าวรอบที่ 2 และหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนในพ้ืนที่ที่มีแหล่ง
น้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช พร้อมดูแลรักษาความชื้นในแปลงปลูกพืช สร้างแหล่งน้ำในไร่นา หรือ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร เช่น การใช้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรผสมผสาน เป็นต้น 
 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สำรวจและประเมินพ้ืนที่เฝ้าระวังไม้ผลไม้ยืนต้นเสี่ยงภาวะน้ำแล้งด้าน
การเกษตร นอกเขตชลประทาน ในเบื้องต้น พบว่า มีทั้งสิ้น 17 จังหวัด 62 อำเภอ 193 ตำบล พ้ืนที่รวม 
107,729 ไร่ ประกอบด้วย ภาคเหนือ 12 จังหวัด 48 อำเภอ 146 ตำบล พื้นที่ 104,834 ไร่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด 13 อำเภอ 43 ตำบล พ้ืนที่ 2,162 ไร่ และภาคกลาง 1 จังหวัด 1 อำเภอ 
4 ตำบล พ้ืนที่ 733 ไร่ ซึ่งหากไม้ผลได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กคุณภาพต่ำ ส่งผลกระทบ
ต่อไม้ผลทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพผลผลิต ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องมีการดูแลสวนไม้ผลเป็นพิเศษ เพราะ
ต้นไม้ผลใช้เวลานานหลายปีกว่าจะออกดอก ติดผล กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
“เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2564” สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่เกษตรกร เพ่ือเตรียมรับมือและดูแล
ผลผลิตในช่วงฤดูแล้ง โดยมีข้อแนะนำการดูแลไม้ผล ดังนี้ 
 



 
 1. ปรับปรุงบ่อน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาเก็บกักไว้ 2. คำนึงถึงการใช้
น้ำแบบประหยัดที่สุด คือ ให้น้ำต้นไม้ผลภายในบริเวณรัศมีทรงพุ่มเท่านั้น ควรให้น้ำแบบระบบน้ำหยดหรือหัว
เหวี่ยงขนาดเล็กจะช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าการใช้สายยางรดน้ำ ให้น้ำครั้งน้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง เพ่ือลดการ
สูญเสียน้ำเปลี่ยนช่วงเวลาการให้น้ำเป็นช่วงกลางคืน เพ่ือช่วยให้พืชลดการระเหยน้ำจากการถูกแดดเผา 3. ตัด
แต่งก่ิงที่ไม่จำเป็นเพื่อลดการคายน้ำ สำหรับไม้ผลที่เก็บเก่ียวในช่วงต้นฤดูแล้ง หลังการเก็บผลแล้ว ควรตัดแต่ง
กิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง เพ่ือลดการระเหยน้ำทางใบ และช่วยให้การออกดอกติดผลในฤดูต่อไปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
4. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก คลุมโคน ต้นไม้ผลในบริเวณทรงพุ่ม 5. กำจัดวัชพืชตั้งแต่ต้นฤดูแล้งใช้วัสดุคลุมโคน
ต้นไม้ผล โดยคลุมจากโคนต้นไม้ผลจนถึงแนวรัศมีทรงพุ่ม วัสดุที่ใช้ ได้แก่ ใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ผล 
ใบตองแห้ง ทางมะพร้าว กาบมะพร้าว หญ้าแห้ง เป็นต้น ซึ่งวัสดุคลุมดินจะช่วยชะลออัตราการระเหยของน้ำ
จากผิวดินให้ช้าลง และวัสดุเหล่านี้จะค่อย ๆ ผุผังเป็นอินทรียวัตถุ ทำให้ดินร่วนและมีการอุ้มน้ำดีขึ้น กรณี
ต้นไม้เล็กควรใช้วัสดุช่วยในการพรางแสง เพ่ือลดความเข้มแสง หากต้นยังเล็กจะต้องพรางแสงช่วยด้วย  
สำหรับไม้ผลบางชนิด เช่น ทุเรียน หากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงการติดผล อาจทำให้ต้นโทรม
และถึงตายได้ หรือมังคุดที่ติดผลแล้ว หากขาดแคลนน้ำผลจะมีขนาดเล็ก ก้นผลจีบ คุณภาพไม่ดี จะต้องรีบทำ
การตัดทิ้งให้หมด และหาน้ำจากแหล่งอ่ืนมารดอย่างประหยัดที่สุด6. สวนไม้ผลที่อยู่ใกล้ทะเล จำเป็นต้องกัก
น้ำจืดไว้ เพ่ือป้องกันน้ำเค็มที่จะเข้ามาในสวน หมั่นตรวจสอบระบบส่งน้ำ ควบคุมอย่าให้น้ำรั่วไหล หากมีวัชพืช 
เช่น ผักตบชวา จอก แหน หรือสาหร่าย อยู่ในท้องร่องสวนเป็นจำนวนมาก ควรนำขึ้นมาคลุมบริเวณโคนต้นไม้
ผลเพ่ือช่วยรักษาความชื้น 7. กรณีท่ีไม่มีระบบน้ำหรือน้ำสำรองไว้ ควรประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ี นำ
น้ำมารดต้นไม้ผลทันที อย่างน้อย 7 – 10 วันต่อครั้ง เพื่อช่วยให้ต้นไม้ผลมีชีวิตรอดผ่านแล้งไปได้ 8. การทำ
แนวกันไฟรอบสวน ควรกำจัดวัชพืชภายในบริเวณสวนไม้ผลให้โล่งเตียนทันทีหลังหมดสิ้นฤดูฝน เก็บเศษหญ้า
แห้ง กิ่งไม้แห้ง และใบไม้แห้ง ออกจากแปลงปลูกเอาไปคลุมดินรอบโคน ตัดใต้บริเวณทรงพุ่มไม้ผล เพื่อ
ป้องกันไฟไหม้สวน เตรียมน้ำ ทราย และอุปกรณ์ดับไฟไว้ให้พร้อม และเก็บไว้ในที่เฉพาะสามารถนำมาใช้งาน
ได้ทันที ฝึกซ้อมคนงานเพ่ือการดับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฤดูแล้งอากาศร้อนจัดและมีใบไม้แห้ง
มาก มีโอกาสเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี 
 
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ 



 
 

 
 

สสก.5 สงขลา เตอืนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ ภาคใต้ รีบต่อทะเบียน ภายใน 
30 ม.ค. 64 ก่อนถกูถอนชื่อหมดสิทธิ ์
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า  
วิสาหกิจชุมชน เป็นการรวมตัวทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์   เพ่ิมมูลค่า สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มและชุมชน โดยมีคนในชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ และมี
สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา คอยให้คำแนะนำ สนับสนุนให้การดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ภาคใต้ มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว จำนวน 9,100 แห่ง สมาชิก 181,317 ราย และเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจดทะเบียนแล้ว จำนวน 78 แห่ง สมาชิก 1,833 ราย  
 
            สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน เข้ามาต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประจำปี ช่วงระหว่างวันที่ 1 - 
30 มกราคม 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ยื่นจดทะเบียนฯ เพ่ือให้นายทะเบียน (เกษตรอำเภอ) 
พิจารณาอนุมัติต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปี ทั้งนี้ต้องเป็นกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนที่มีการดำเนินการจริงอย่างต่อเนื่อง และเป็นกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน พร้อมยื่นแบบคำ
ขอดำเนินกิจการต่อ (แบบ สวช. 03) และเอกสารหลักฐานประกอบการต่อทะเบียน จำนวน 9 รายการ 
ประกอบด้วย หนังสือสำคัญการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2) เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ (ท.ว.ช.3) บัตร
ประชาชนของผู้ยื่นแบบ หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน บันทึกแจ้งความ    (กรณี ท.ว.ช.2/ ท.ว.ช.3 สูญ
หาย) ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก แผนประกอบการ ผลการดำเนินงาน และแบบจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หากวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไม่



ดำเนินการมาต่อทะเบียน กรณีไม่มายื่นต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกัน กรมส่งเสริมการเกษตรจะออกหนังสือแจ้ง
เตือนการต่อทะเบียน และหากไม่มาดำเนินการตามหนังสือแจ้งเตือน จะถูกเพิกถอนทะเบียนและถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้วิสาหกิจชุมชนยื่นขอ
ต่อทะเบียนประกอบกิจการเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7433-0262 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

เกษตรจังหวัดนครพนม ชวนเกษตรกรหันปลกูพืชใช้น้ำน้อยที่เหมาะสมช่วยสร้าง
รายได้เสรมิช่วงฤดูแล้ง 
การคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย พบว่ามีปริมาณน้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ม.ค.64) สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่และขนาดกลางทัว่ประเทศจำนวน 447 แห่ง ฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกัน 46,959 ล้าน ลบ.ม.
(62% ของความจุอ่างฯ) ปริมาณน้ำใช้การได้ 23,028 ล้าน ลบ.ม. (44% ของความจุน้ำใช้การ) (ข้อมูล : 
ศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ (swoc)) ทำให้การใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการเพาะปลูกในพ้ืนที่การเกษตรอาจจะ
ไม่เพียงพอ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการส่งเสริมการ
ปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่มีความเหมาะสมในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำและช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่  
 
        นายวินัย คงยืน หัวหนา้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม 
เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกษตรกรใน
พ้ืนที่ที่หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้วหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนา รอบที่ 2 ซึ่งปริมาณน้ำ
อาจจะไม่เพียงต่อรอบการผลิตอันจะส่งผลผลิตปริมารผลผลิตที่จะได้รับ สำหรับการปลูกพืชใช้น้ำน้อย 
หมายถึง พืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าข้าว (ข้าวใช้น้ำ 1,000 - 1,500 ลบ.ม./ไร่/ฤดูกาล) ส่วนพืชที่ใช้น้ำน้อยได้แก่ 
พืชไร่ พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งมีการใช้น้ำประมาณ 300 - 800 ลบ.ม./ไร่/ฤดูกาลผลิต ข้อควรคำนึง
ในการเลือกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดหรือทดแทนการปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้ง (1) ต้องเป็นพืชที่ช่วยสร้างรายได้ 



บรรเทาความเดือดร้อนและมีตลาดรองรับแน่นอน (2) เป็นพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของเกษตรกรสามารถปลูก
และเก็บเกี่ยวได้ในช่วงฤดูแล้ง (3) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือประโยชน์ในการจัดการด้านการผลิต 
การตลาด และสินเชื่อ ซึ่งหากเกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งตามคำแนะนำจะทำให้เกษตรกร
มีอาชีพและรายได้เสริมหลังการทำนาจากเดิมในทุกปี 
 
        กลุ่มพืชและชนิดพืชที่แนะนำ ที่สามารถปลูกได้ในช่วงฤดูแล้ง คือ 
 
        กลุ่มพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถั่วลิสง 
 
        กลุ่มพืชสมุนไพร ได้แก่ อัญชัน ขิง ข่า และตะไคร้หอม 
 
        กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ ดาวเรือง 
 
        กลุ่มพืชผัก ได้แก่ กะหล่ำปลี ผักกาดหัว กวางตุ้ง หอมแบ่ง คะน้า มะระจีน แตงโม แคนตาลูป 
ถั่วฝักยาว มันเทศ พริก มะเขือ กะเพรา ตะไคร้ ต้นอ่อนทานตะวัน ข้าวโพดฝักสด แตงไทย และฟักทอง เป็น
ต้น 
 
        โดยในขณะนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณท่ีน้อย จึงอยากขอความร่วมมือเกษตรกรลดการทำนาในรอบที่ 
2 และได้หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนในพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก เพ่ือช่วยสร้างรายได้
และอาชีพให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งนี้ ทั้งนี้เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลและคำแนะนำเพ่ิมเติมได้ที่
สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมได้ในวันเวลาทำการ โทรศัพท์ 042 
513 412 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นครพนม – เกษตรนครพนมเสียวโควิด ชะลอจัดฟิลเดย์ 64 งานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี ยึดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
 
นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ข้ึน ทาง
รัฐบาลจึงดำเนินการกระชับและยกระดับมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดข้ึน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดการลุกลามเป็นวงกว้าง โดยในการให้บริการถ่ายทอดความรู้กับกลุ่มเกษตรกรอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กับผู้ร่วมงานได้ อีกท้ังปริมาณของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมงานมี
มากถึง 300 ราย ทำให้เกิดความแออัดและไม่เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐโดยการ
พิจารณาในการชะลอให้มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 
2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะคลี่คลายลง 
 
สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้จังหวัดนครพนม โดยคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดนครพนม ได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยให้ส่วน
ราชการในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและลดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งเดิมทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมได้คัดเลือกพ้ืนที่ที่
จะดำเนินการเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ให้เกษตรกรและประชาชนได้
เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมด้านการเกษตรที่หลากหลาย 
 



โดยได้กำหนดจัดงานที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุ
เทน บ้านท่าจำปา หมู่ 2 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน ดำเนินกิจกรรมเป็นศูนย์เครือข่าย ด้านศูนย์ท่องเที่ยว
เชิงเกษตร มีสินค้าเกษตรหลัก คือ แตงโมไร้เมล็ดที่เป็นสินค้าท่ีมีความโดนเด่นอีกชนิดหนึ่งของจังหวัด โดยยึด
หลักการตลาดนำการผลิต มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตกระบวนการผลิตแตงโมไร้เมล็ด 
จนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP 
 
นายวินัย คงยืน กล่าวต่ออีกว่าการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ทางกรมส่งเสริม
การเกษตร และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมเป็นห่วงพ่ีน้องเกษตรกรที่อาจจะได้รับความเสี่ยงในการติด
เชื้อโรคดังกล่าว อีกท้ังยังเป็นการดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด จึงมีการพิจารณาให้มีการ
ชะลอการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 ในจุดจัดงาน
ปกติและจุดจัดงานสำหรับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีแผนการจัดงานในช่วงเดือนมกราคมและ
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ออกไปก่อน ในการจัดงานจะยึดหลักปฎิบัติตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด 
เดิมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้กำหนดการจัดงานในวันที่ 6 มกราคม 2564 และขอแจ้งเลื่อนการ
จัดงานออกไปเป็นวันที่ 17 มีนาคม 2564 ในเบื้องต้นจนกว่าจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะคลี่คลายลง 
 
สำหรับกิจกรรมภายในงานยังคงเหมือนเดิม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมหลัก สถานีเรียนรู้เพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จำนวน 6 สถานี ดังนี้ 1. การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีวิทยากรจาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม คอยให้ความรู้และคำแนะนำด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร 2. 
การใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี วิทยากรจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งเกษตรกร
จะได้รับความรู้ เรื่องการผลิต และการใช้สารชีวภัณฑ์ 3. การจัดการดินและปุ๋ย ที่เหมาะสมสำหรับการปลูก
พืช วิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม เกษตรกรได้รับความรู้ เรื่อง การปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุ๋ย
อย่างมีประสิทธิภาพ 4. การใช้ในอย่างรู้คุณค่า วิทยากรจาก โครงการชลประทานนครพนม เกษตรกรได้รับ
ความรู้เรื่องระบบการให้น้ำในไร่นา และโรงเรือน 5. การปลูกแตงโมไร้เมล็ด ในระบบโรงเรือน และพ้ืนที่หลัง
ฤดูทำนา วิทยากรจาก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แตงโมไร้เมล็ด ซึ่งเกษตรกรได้รับความรู้ เรื่อง การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตแตงโมไร้เมล็ด และ 6. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การตลาดสินค้า
เกษตรออนไลน์ เกษตรกรได้รับความรู้เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำการตลาดสินค้าเกษตร
ออนไลน์ 
จึงขอเชิญชวนเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมงาน และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกคนปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหว
ข่าวสารและการจัดงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.nakhonphanom.doae.go.th/ 

http://www.nakhonphanom.doae.go.th/


 


