
 

                                                           

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2564 
 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ตลาดนำการเกษตร 1. กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ “เคอรี่ เอ็กซ์
เพรส” พัฒนาเกษตรกรจัดการระบบโลจิ สติกส์ตลอดห่วงโซ่ เน้น
บริการจัดส่งสินค้าเกษตรรวดเร็ว และปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค 

อปท.นิวส์ 

2. Profreight จับมือ THAI Cargo ส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ ผ่าน
เที่ยวบินเช่าเหมาลำ 13 เที่ยว 

Logistics-manager.com 

3. การบินไทยสนับสนุนกรมการค้าต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น 
4. สร้างโอกาสธุรกิจ SMEs เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 

ภัยพิบัติด้านการเกษตร 5. กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดทำแผนป้องกันด้านการเกษตร ช่วงฤดูฝน บลูชิพ 
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดทำแผนป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยด้านการเกษตร ช่วงฤดูฝน ปี 2564 

รัฐบาลไทย Thaigov.co.th 

7. กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดทำแผนป้องกันด้านการเกษตร ช่วงฤดูฝน
ย้ำป้องกันพร้อมเผชิญเหตุและดูแลหลังประสบภัย 

Thailand+ 

8. กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดทำแผนป้องกันด้านการเกษตร ช่วงฤดูฝน RYT9 
9. กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดทำแผนป้องกันด้านการเกษตร ช่วงฤดูฝน Infoquest.co.th 
10. กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดทำแผนป้องกันด้านการเกษตร ชว่งฤดฝูน 
ย้ำป้องกันพร้อมเผชิญเหตุและดูแลฟ้ืนฟูหลังประสบภัย 

Voice เสียงประชาชน 

11. กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งทำความเข้าใจเกษตรกร “งดทำนาปรัง
รอบ 2” เสี่ยงพ้ืนที่เสียหายสิ้นเชิง 

Kaset1009 

12. กรมส่งเสริมฯ แนะเกษตรกร 5 มาตรการ ป้องกันโรคใบด่าง อปท.นิวส์ 
Field Day 13. เกษตรฯ ระดมทุกจังหวัดจัดงาน Field Day เตรียมพร้อม

เกษตรกรก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ 
สยามรัฐ 

14. เกษตรฯ ระดมทุกจังหวัดจัดงาน Field Day เตรียมพร้อม
เกษตรกรก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ 

Today Line 

15. ระดมทุกจังหวัดจัดงาน Field Day เตรียมพร้อมเกษตรกรก่อน
เริ่มฤดกูาลผลิตใหม่ ปี 2564 

เกษตรก้าวไกล 

16. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดมทุกจังหวัดจัดงาน Field Day 
เตรียมพร้อมเกษตรกรก่อนเริ่มฤดกูาลผลิตใหม่ ปี 2564 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

17. อธิบดี กสส. เปิดงาน "Field Day" กระตุ้นเกษตรกรพร้อมรับ
ฤดูกาลผลิตใหม่ 

กรุงเทพธุรกิจ 

18. อธิบดี กสส. เปิดงาน "Field Day" เติมความรู้เทคโนฯ เกษตรกร
ระนองพร้อมรับฤดูกาลผลิตใหม่ 

สยามรัฐ 

19. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
 

NNT 

 



 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2564 (ต่อ) 

 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
Field Day 20.จ.เลย งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาล

ผลิตใหม่ ปี 2564 
NNT 

21.ปัตตานีขับเคลื่อนงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 

Issoc4news.blogspot 

22. เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 (Field Day) จ.ระนอง ชูเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ยกระดับรายได้เกษตรกร 

สมิหลา ไทมส์ 

23. เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 (Field Day) จ.ระนอง ชูเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ยกระดับรายได้เกษตรกร 

ข่าวเด่นประเด็นดัง 

24. เกษตรนครพนม จัดงานฟิวเดย์เดินหน้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ปี 64 ชู
แตงโมไร้เมล็ดเป็นต้นแบบเรียนรู้การผลิตพืชที่ปลอดภัย พร้อมแนะ
ช่องทางรายได้จากวัสดุเหลือใช้การเกษตร 

NNT 

25. เกษตรนครพนม จัดงานฟิวเดย์เดินหน้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ปี 64 สำนักข่าวความมั่นคง 
26. ศทอ.ขอนแก่นร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ ฐานเรียนรู้
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.ชนบท 

NNT 

หยุดเผา 27. วว.โชว์เทคโนโลยีเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร/ 
สารชีวภัณฑ์ ในกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น จ.กาญจนบุรี 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

ประกันรายได ้ 28. สำนักงานพาณิชย์ จ.สตูล แนะเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ขึ้น
ทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือร่วม
รับสิทธิ์ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 

สวท. วิทยทุ้องถิ่น 

คลินิกเกษตรเคลื่อนที ่ 29. อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ KPP News 
 30. โครงการคลินิกเกษตรเคลือ่นที่ในพระราชานเุคราะห ์สมเด็จ 

พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามกฎุราชกุมาร ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 
สี่ทิศ 

เศรษฐกิจพอเพียง 31. เกษตรกระบี่ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นำมาใช้ในเรื่องการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร “สำนักงานมีรัก ปลูกผักกินเอง..ปลูกผักปลอดภัย” 

NNT 

แปลงใหญ ่ 32. แปลงใหญ่ข้าว ต.ท่าพระ รวมกลุ่มเข้มแข็งปั้น YSF Today Line 
33. แปลงใหญ่ข้าว ต.ท่าพระ รวมกลุ่มเข้มแข็งปั้น YSF ไทยรัฐ 

วิสาหกิจชุมชน 34. วิสาหกิจชุมชนดอยเต่า ประทับชื่อบนลายกระจกอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

เชียงใหม่นิวส์ 

ไม้ผล 35. เกษตรเชียงใหม่ สนทนาแนวทางบริหารจัดการไม้ผลเชียงใหม่ NBT 
อ่ืน ๆ 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ปาล์มน้ำมัน 36. ทางปาล์มน้ำมันที่ไร้ค่า สู่เครื่องจักรสารสร้างงาน-รายได้ ThaiPBS 

*************************** 
 



 

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” พัฒนาเกษตรกรจัดการระบบโลจิ
สติกส์ตลอดห่วงโซ่ เน้นบริการจัดส่งสินค้าเกษตรรวดเร็ว และปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับ
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรฯ 
เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต และสามารถ
พัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจการเกษตรได้อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรครอบคลุมทุกด้าน 
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมี
ช่องทางในการสร้างรายได้ที่แน่นอน 



ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นส่งเสริมรูปแบบการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งส่งเสริม
เกษตรกรให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าคุณภาพ การขยายช่องทาง
การตลาดให้มากข้ึน โดยเฉพาะรูปแบบตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ตลาดแบบออนไลน์มากข้ึน 
ดังนั้น การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตอย่างครบวงจร ตลอดจนการจัดการระบบโลจิ
สติกส์ภาคการเกษตร จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างความม่ันคงทางด้านรายได้แก่เกษตรกร 

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร และนายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ 
เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพ่ือร่วมกันสนับสนุน ช่วยเหลือพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมของ
เกษตรกร เพ่ือเชื่อมโยงเกษตรกรไทยกับผู้บริโภคท่ัวประเทศ และสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่าย
ผลผลิตที่สะดวกมากขึ้น ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรที่ส่งตรงจากสวนได้อย่างมั่นใจ 

"การลงนามในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ภาคการเกษตรได้พัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งตรงกับเป้าหมายของรัฐบาลที่
อยากให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถ้าเราสามารถทำให้เกษตรกรเข้มแข็ง ประเทศไทยก็จะมีเศรษฐกิจที่
เข้มแข็งตามไปด้วย ซึ่งหนึ่งในกระบวนการที่จะทำให้การขับเคลื่อนภาคการเกษตรนั้น คือการบริหารจัดการ
ระบบโลจิสติกท่ีดี ที่จะทำให้สามารถกระจายสินค้าไปถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากที่สุด ขณะเดียวกัน 
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานและรักษามาตรฐานระดับสินค้าให้มี
คุณภาพ เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ" ดร.เฉลิมชัย กล่าว 

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ดำเนินการตามนโยบายตลาดนำการเกษตร โดยมุ่งส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรตามอุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้า รวมทั้งพัฒนาช่องทางการตลาด ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ระบบโลจิสติกส์จึงมีบทบาท
สำคัญในการจัดส่ง เพ่ือให้สินค้าเกษตรถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและไม่เกิดความเสียหาย เป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการสั่งซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกร และเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร
มากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเกษตร 

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ทำงานร่วมกับกรมส่งเสริม
การเกษตรในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนการระบายสินค้าเกษตร โดย
ดำเนินการจัดตั้งจุดให้บริการจัดส่งผลไม้ที่จุดรวมสินค้า สำหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ผล พร้อมให้ส่วนลดค่า
จัดส่ง ในส่วนของเกษตรกรรายย่อยที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ยังได้รับส่วนลดเฉพาะค่าจัดส่งในอัตราพิเศษ เพียง
แค่เกษตรกรนำทะเบียนเกษตรกรหรือทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมาแสดง ณ จุดส่งสินค้า นอกจากนี้ยังสนับสนุน
กิจกรรม "ส่งของขวัญปีใหม่ @ ตลาดเกษตรกรออนไลน์. com" โดยลดราคาค่าจัดส่งให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าเกษตรในการค้าออนไลน์ โดยทางบริษัทได้ร่วมลงพ้ืนที่
พบปะเกษตรกรที่ต้องการพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าเกษตรเพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและการอำนวย
ความสะดวกในการจัดส่งและร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งให้แก่เกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่างๆ อีกด้วย 



 
บริษัท Profreight และ THAI Cargo หน่วยธุรกิจบริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ในเครือบริษัทการ
บินไทยจำกัด (มหาชน)  ได้ร่วมลงนามในสัญญาการให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำจำนวน 13 เที่ยว เพื่อ
ขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้จากกรุงเทพไปยังเกาหลีใต้ 
โดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำดังกล่าวใช้รหัสเที่ยวบิน TG656 ปฏิบัติการด้วยเครื่องบิน Boeing 777-300 ER ขนส่ง
สินค้ามะม่วงน้ำดอกไม้ 20 ตันต่อเท่ียวบิน ออกเดินทางจากกรุงเทพ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยาน
นานาชาติอินช็อนทุกวันเสาร์ และรับสินค้าจากเกาหลีใต้กลับมายังประเทศไทย 
“การจับมือกันในครั้งนี้ เกิดจากโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้
ไปยังต่างประเทศ สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลให้พ้ืนที่ระวางสินค้าบนเครื่องบินขาดแคลน และมี
อัตราค่าระวางสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการส่งออกผลไม้ไทยไปสู่ตลาดโลกด้วย
การจัดสรรพื้นที่ระวางสินค้าที่แน่นอน ในระดับราคาที่สมเหตุสมผลแก่ทุกฝ่าย” คุณสุวิทย์ รัตนจินดา กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท Profreight กล่าว 
โดยเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา Profreight ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดพิเศษสู่
ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดโดย THAI Cargo โดยมีคุณสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) กระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานในพิธี และ คุณเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็น
ประธานร่วม พร้อมแขกผู้ร่วมงานจาก บริษัทท่าอากาศยานไทย และบริษัท Swift 
ทั้งนี้ Profreight เชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกในฤดูกาลนี้ และขอขอบคุณกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ (DITP) กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) และ บริษัท Swift จำกัด 
ที่ช่วยสนับสนุนให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี 
มะม่วงสายพันธุ์น้ำดอกไม้จากประเทศไทยมีลักษณะพิเศษคือ มีระดับรสชาติที่หลากหลาย ทั้งเปรี้ยวอมหวาน 
หวาน และ หวานมาก ซึ่งสามารถสังเกตได้จากสีของผลมะม่วง เนื้อมะม่วงให้ผิวสัมผัสที่นุ่มนวล และมีกลิ่นหวาน
หอมเป็นเอกลักษณ์ จัดเป็นสินค้าส่งออกระดับพรีเมียมที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศ 
 

https://www.profrtgroup.com/
https://www.airfreight-logistics.com/th/?s=Thai+cargo






 

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดทำแผนป้องกันภัยด้านเกษตร ช่วงฤดูฝน 

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากการคาดการณ์
สถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 คาดว่าฝนจะเริ่มตกเร็วขึ้นกว่าปกติ ในช่วงกลางเดือนเมษายน - พฤษภาคม 
ก่อนจะเว้นช่วงในช่วงเดือนมิถุนายน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจาก
สถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนจะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เตรียมการจัดทำแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 โดยได้ขอความร่วมมือให้กรมชลประทาน จัดทำ
แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝน และร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินจัดทำแผนคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย นอกจากนี้ ยัง
มอบหมายกรมการข้าว กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปีการ
ผลิต 2564 ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันร่างแผนป้องกันและเผชิญเหตุ
อุทกภัยด้านการเกษตร ในเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ ตลอดจนการ
ฟ้ืนฟูและดูแลหลังเกิดภัย โดยการเตรียมการจัดทำแผนดังกล่าว สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของ
หน่วยงานราชการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร และเตรียมการให้ความช่วยเหลือ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

สำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษจิกายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 
เมษายน 2564 สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของประเทศในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 64) มี
น้ำใช้การ 16,065 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น ภาคเหนือมีปริมาณน้ำใช้การ 3,459 ลา้นลูกบาศก์เมตร ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำใช้การ 3,700 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำใช้การ 3,119 
ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคกลางมีปริมาณน้ำใช้การ 625 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำใช้การ 
1,037 ล้านลูกบาศก์เมตร และภาคใต้มีปริมาณน้ำใช้การ 4,125 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในภาพรวมถือว่าการ
บริหารจัดการเป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำ 

ในส่วนของสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวรอบท่ี 2 (นาปรัง) ปี 2563/64 มีพ้ืนที่ปลูกเกินกว่าแผนการเพาะปลูก 
รวม 57 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 5.04 ล้านไร่ แบ่งเป็น ในเขตชลประทาน 50 จังหวัด ปลูกข้าว
เกินกว่าแผน 3.75 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 32 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 1.25 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ 
วันที่ 10 มีนาคม 2564) 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับฟังสถานการณ์ และแนวทางบริหารจัดการศัตรูพืช ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้ม
ในการระบาดลดลง แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เฝ้าติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและเตรียมการหากเกิดสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
เพจ บลูชิพ : กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดทำแผนป้องกันภัยด้านเกษตร ช่วงฤดูฝน 

https://www.facebook.com/103360737845122/posts/303933694454491 



 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 เน้นย้ำการ
ป้องกัน เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ และดูแลฟื้นฟูหลังเกิดภัย 

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติด้านเกษตร ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากการคาดการณ์สถานการณ์ในช่วงฤดูฝน 
ปี 2564 คาดว่าฝนจะเริ่มตกเร็วขึ้นกว่าปกติ ในช่วงกลางเดือนเมษายน - พฤษภาคม ก่อนจะเว้นช่วงในช่วงเดือนมิถุนายน ดังนั้น
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนจะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร 
กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เตรียมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 โดยได้ขอความ
ร่วมมือให้กรมชลประทาน จัดทำแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝน และร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินจัดทำแผนคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยง
อุทกภัย นอกจากนี้ ยังมอบหมายกรมการข้าว กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน 
ปีการผลิต 2564 ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันร่างแผนป้องกันและเผชิญเหตุอุทกภัยด้าน
การเกษตร ในเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ ตลอดจนการฟ้ืนฟูและดูแลหลังเกิดภัย โดย
การเตรียมการจัดทำแผนดังกล่าว สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร และเตรียมการให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

สำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 
2564 สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของประเทศในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 64) มีน้ำใช้การ 16,065 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น ภาคเหนือมีปริมาณน้ำใช้การ 3,459 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำใช้การ 
3,700 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำใช้การ 3,119 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคกลางมีปริมาณน้ำใช้การ 625 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำใช้การ 1,037 ลา้นลูกบาศก์เมตร และภาคใต้มีปริมาณน้ำใช้การ 4,125 ลา้นลูกบาศก์
เมตรโดยในภาพรวมถือว่าการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำ  

ในส่วนของสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวรอบท่ี 2 (นาปรัง) ปี 2563/64 มีพ้ืนที่ปลูกเกินกว่าแผนการเพาะปลูก รวม 57 
จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 5.04 ล้านไร่ แบ่งเป็น ในเขตชลประทาน 50 จังหวัด ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 3.75 ล้านไร่ 
นอกเขตชลประทาน 32 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 1.25 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564) 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับฟังสถานการณ์ และแนวทางบริหารจัดการศัตรูพืช ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มในการ
ระบาดลดลง แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อ
ป้องกนัและเตรียมการหากเกิดสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 



 
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ติดตาม

และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากการ
คาดการณ์สถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 คาดว่าฝนจะเริ่มตกเร็วขึ้นกว่าปกติ ในช่วงกลางเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม ก่อนจะเว้นช่วงในช่วงเดือนมิถุนายน 

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน
จะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เตรียมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้าน
เกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 โดยได้ขอความร่วมมือให้กรมชลประทาน จัดทำแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝน 
และร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินจัดทำแผนคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย 

นอกจากนี้ ยังมอบหมายกรมการข้าว กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันวางแผนการ
เพาะปลูกพืชฤดูฝน ปีการผลิต 2564 ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันร่าง
แผนป้องกันและเผชิญเหตุอุทกภัยด้านการเกษตร ในเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม
เผชิญเหตุ ตลอดจนการฟ้ืนฟูและดูแลหลังเกิดภัย โดยการเตรียมการจัดทำแผนดังกล่าว สำหรับใช้เป็นกรอบแนว
ทางการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร และเตรียมการให้
ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน ปี 
2564 ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

สำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษจิกายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 
30 เมษายน 2564 สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของประเทศในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 
64) มีน้ำใช้การ 16,065 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น ภาคเหนือมีปริมาณน้ำใช้การ 3,459 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำใช้การ 3,700 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำใช้การ 3,119 
ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคกลางมีปริมาณน้ำใช้การ 625 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำใช้การ 
1,037 ล้านลูกบาศก์เมตร และภาคใต้มีปริมาณน้ำใช้การ 4,125 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในภาพรวมถือว่าการ
บริหารจัดการเป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำ 
 ในส่วนของสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวรอบท่ี 2 (นาปรัง) ปี 2563/64 มีพ้ืนที่ปลูกเกินกว่าแผนการ
เพาะปลูก รวม 57 จงัหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 5.04 ล้านไร่ แบ่งเป็น ในเขตชลประทาน 50 จังหวัด 
ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 3.75 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 32 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 1.25 ล้านไร่ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564) 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับฟังสถานการณ์ และแนวทางบริหารจัดการศัตรูพืช ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมี
แนวโน้มในการระบาดลดลง แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและเตรียมการหากเกิดสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
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นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ว่า จากการคาดการณ์สถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 คาดว่าฝนจะเริ่มตกเร็วขึ้นกว่าปกติ ในช่วง
กลางเดือนเมษายน - พฤษภาคม ก่อนจะเว้นช่วงในช่วงเดือนมิถุนายน ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลด
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนจะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เตรียมการจัดทำแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 

โดยได้ขอความร่วมมือให้กรมชลประทาน จัดทำแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝน และร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินจัดทำแผนคาดการณ์
พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย นอกจากนี้ ยังมอบหมายกรมการข้าว กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันวางแผนการ
เพาะปลูกพืชฤดูฝน ปีการผลิต 2564 ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันร่างแผนป้องกันและ
เผชิญเหตุอุทกภัยด้านการเกษตร ในเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ ตลอดจนการฟ้ืนฟู
และดูแลหลังเกิดภัย โดยการเตรียมการจัดทำแผนดังกล่าว สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร และเตรียมการให้ความช่วยเหลือ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

สำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย.64 สถานการณ์น้ำและการ
บริหารจัดการน้ำของประเทศในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 64) มีน้ำใช้การ 16,065 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น 
ภาคเหนือมีปริมาณน้ำใช้การ 3,459 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำใช้การ 3,700 ล้านลกูบาศก์เมตร 
ภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำใช้การ 3,119 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคกลางมีปริมาณน้ำใช้การ 625 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออก
มีปริมาณน้ำใช้การ 1,037 ลา้นลูกบาศก์เมตร และภาคใต้มีปริมาณน้ำใช้การ 4,125 ลา้นลูกบาศก์เมตร โดยในภาพรวมถือว่า
การบริหารจัดการเป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำ 

ในส่วนของสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวรอบท่ี 2 (นาปรัง) ปี 2563/64 มีพ้ืนที่ปลูกเกินกว่าแผนการเพาะปลูก รวม 57 จังหวัด 
พ้ืนที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 5.04 ล้านไร่ แบ่งเป็น ในเขตชลประทาน 50 จังหวัด ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 3.75 ล้านไร่ นอก
เขตชลประทาน 32 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 1.25 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564) 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับฟังสถานการณ์ และแนวทางบริหารจัดการศัตรูพืช ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มในการระบาด
ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและ
เตรียมการหากเกิดสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 



 

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติด้านเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ว่า จากการคาดการณ์สถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 คาดว่าฝนจะเริ่มตกเร็วขึ้นกว่า
ปกติ ในช่วงกลางเดือนเมษายน - พฤษภาคม ก่อนจะเว้นช่วงในช่วงเดือนมิถุนายน ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนจะเกิดข้ึนต่อภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ จึงได้
เตรียมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 

โดยได้ขอความร่วมมือให้กรมชลประทาน จัดทำแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝน และร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินจัดทำแผน
คาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย นอกจากนี้ ยังมอบหมายกรมการข้าว กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันวาง
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปีการผลิต 2564 ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันร่างแผน
ป้องกันและเผชิญเหตุอุทกภัยด้านการเกษตร ในเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ 
ตลอดจนการฟ้ืนฟูและดูแลหลังเกิดภัย โดยการเตรียมการจัดทำแผนดังกล่าว สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของ
หน่วยงานราชการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร และเตรียมการให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

สำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย.64 สถานการณ์น้ำ
และการบริหารจัดการน้ำของประเทศในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 64) มีน้ำใช้การ 16,065 ล้านลูกบาศก์เมตร 
แบ่งเป็น ภาคเหนือมีปริมาณน้ำใช้การ 3,459 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำใช้การ 3,700 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำใช้การ 3,119 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคกลางมีปริมาณน้ำใช้การ 625 ล้านลูกบาศก์
เมตร ภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำใช้การ 1,037 ล้านลูกบาศก์เมตร และภาคใต้มีปริมาณน้ำใช้การ 4,125 ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยในภาพรวมถือว่าการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำ 

ในส่วนของสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวรอบท่ี 2 (นาปรัง) ปี 2563/64 มีพ้ืนที่ปลูกเกินกว่าแผนการเพาะปลูก รวม 57 
จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 5.04 ล้านไร่ แบ่งเป็น ในเขตชลประทาน 50 จังหวัด ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 3.75 
ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 32 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 1.25 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564) 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับฟังสถานการณ์ และแนวทางบริหารจัดการศัตรูพืช ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มในการระบาด
ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
และเตรียมการหากเกิดสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 

 



 
เกษตร เตรียมจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 เน้นย้ำการป้องกัน เผชิญเหตุ และดูแล

ฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย 
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านเกษตร ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ว่า จากการคาดการณ์สถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 คาดว่าฝนจะเริ่มตกเร็วขึ้นกว่าปกติ 
ในช่วงกลางเดือนเมษายน – พฤษภาคม ก่อนจะเว้นช่วงในช่วงเดือนมิถุนายน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลด
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนจะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เตรียมการจัดทำแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 โดยได้ขอความร่วมมือให้กรมชลประทาน จัดทำแผนการจัดสรรน้ำในช่วง
ฤดูฝน   และร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินจัดทำแผนคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย 
ขณะเดียวกันยังมอบหมายกรมการข้าว กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปีการ
ผลิต 2564 ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันร่างแผนป้องกันและเผชิญเหตุอุทกภัยด้าน
การเกษตร ในเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ ตลอดจนการฟ้ืนฟูและดูแลหลังเกิดภัย โดย
การเตรียมการจัดทำแผนดังกล่าว สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติด้านเกษตร และเตรียมการให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ใหร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
สำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษจิกายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 
สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของประเทศในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 64) มีน้ำใช้การ 16,065 ล้านลูกบาศก์
เมตร แบ่งเป็น ภาคเหนือมีปริมาณน้ำใช้การ 3,459 ล้านลกูบาศก์เมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำใช้การ 3,700 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำใช้การ 3,119 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคกลางมีปริมาณน้ำใช้การ 625 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำใช้การ 1,037 ล้านลูกบาศก์เมตร และภาคใต้มีปริมาณน้ำใช้การ 4,125 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยใน
ภาพรวมถือว่าการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำ 
ในส่วนของสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวรอบท่ี 2 (นาปรัง) ปี 2563/64 มีพ้ืนที่ปลูกเกินกว่าแผนการเพาะปลูก รวม 57 จังหวัด 
พ้ืนที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 5.04 ล้านไร่ แบ่งเป็น ในเขตชลประทาน 50 จังหวัด ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 3.75 ล้านไร่ นอกเขต
ชลประทาน 32 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 1.25 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564) 
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับฟังสถานการณ์ และแนวทางบริหารจัดการศัตรูพืช ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มในการระบาดลดลง 
แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและ
เตรียมการหากเกิดสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 



 

กรุงเทพฯ -นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ช่วงฤดูฝนท่ีผา่นมา พื้นท่ีส่วนใหญ่ของ
ภาคเหนือซ่ึงเป็นแหล่งตน้น ้าของลุ่มน ้าเจา้พระยาฝนตกนอ้ยท าใหเ้จอปัญหาภยัแลง้ถึงแลง้จดั อ่างเก็บน ้าต่างๆปริมาณ
น ้าเหลือนอ้ยซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชช่วงฤดูแลง้ ขณะท่ีพื้นท่ีลุ่มเจา้พระยาเกษตรกรเร่ิมเก็บเก่ียวขา้วนาปรัง
รอบท่ี 1 บา้งแลว้ หากมีการปลูกอีกคร้ัง (นาปรังรอบ 2) จะเกิดความเส่ียงสูงท่ีจะขาดแคลนน ้ารุนแรง เน่ืองจากไม่มี
น ้าตน้ทุนเพียงพอ ทั้งจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์จากภาวะน ้าเคม็รุกทา้ยลุ่มเจา้พระยา 

      ดงันั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอความร่วมมือเกษตรกร 14 จงัหวดัลุ่มเจา้พระยา งดปลูกข้าว ได้แก่ พจิิตร 
พษิณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม 
สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี ส่วนพื้นท่ีลุ่มน ้าอ่ืนๆ 14 จงัหวดั คือ เชียงราย น่าน ล าพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอด็ 
ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี ระยอง สระแกว้ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เกษตรกรควรพกันาและไถกลบฟาง
ข้าว เพื่อเป็นปุ๋ ย หรือเลือกปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยทดแทน 

       อธิบดีฯ กล่าวอีกวา่ หากมีการปลูกขา้วช่วงน้ีเกษตรกรจะประสบปัญหาศตัรูพืช โรคพืชเ เขา้ท าลายได ้โดยศตัรู
และโรคพืชส าคญัคือ โรคไหม้ข้าว มกัพบช่วงอากาศร้อนและแหง้แลง้ เพลีย้ไฟ พบทัว่ไป โดยเฉพาะในอากาศร้อน
แหง้แลง้หรือฝนทิ้งช่วงนานหรือในสภาพนาขา้วท่ีขาดน ้า ซ่ึงเป็นศตัรูขา้วท่ีท าความเสียหายทั้งในพื้นท่ีลุ่ม พื้นท่ีดอน 
จะมีชีวิตอยูไ่ด ้20 วนั และท าความเสียหายใหก้บันาขา้วเป็นบริเวณกวา้งในช่วงเวลาสั้นๆ เพราะขยายพนัธุ์ไดจ้ านวน
มาก และเพลีย้กระโดดสีน ้าตาล มกัพบช่วงอากาศร้อนและแหง้แลง้   

       ส่วนประโยชน ์การพกันาไม่ปลูกข้าวต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดผลดีหลายดา้น ช่วยลดความเส่ียงท่ีจะขาดทุน เน่ืองจาก
พืชยนืตน้ตาย ลดปัญหาขาดแคลนน ้าในภาพรวมของประเทศ ลดการสะสมโรคและแมลงศตัรูขา้ว ดว้ยปลูกพืชปุ๋ ยสด
ทดแทนจะช่วยปรับปรุงดินใหดี้ขึ้น ลดตน้ทุนผลิตดา้นการใชปุ้๋ ยในฤดูกาลผลิตถดัไป กรณีมีแหล่งน ้าของตนเองหรือ
แหล่งน ้าอ่ืนๆ เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชท่ีมีตลาดรองรับในพื้นท่ีได ้กลุ่มพืชไร่ เช่น ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ถัว่เขียว 
ถัว่เหลือง ถัว่เหลืองฝักสด ถัว่ลิสง กลุ่มพืชสมุนไพร เช่น อญัชนั ตะไคร้ กลุ่มไมด้อกไมป้ระดบั เช่น ดาวเรืองตดัดอก 
อโกลนีมา กลุ่มพืชผัก เช่น ตระกูลกะหล ่า ตระกูลแตง ตระกูลถัว่ ตระกูลมะเขือ ผกักินใบ พืชหวั กระเจ๊ียบเขียว 
ขา้วโพดฝักสด เห็ด เป็นตน้ 



 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สำหรับการผลิตมันสำปะหลังของประเทศ ปัจจุบันมเีนื้อท่ี
เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นในทุกภาค เมื่อเทยีบกับปีเพาะปลูก 2562/63 โดยมีแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังทีส่ำคัญ ได้แก่ จังหวัด
นครราชสมีา กำแพงเพชร ชัยภูมิ กาญจนบุรี อุบลราชธานี นครสวรรค์ และสระแก้ว ซึ่งผลผลติจาก 7 จังหวัดดังกล่าว มีประมาณ 
15.81 ล้านตัน คดิเป็นร้อยละ 50.82 ของผลผลติรวมทั้งประเทศ เนื่องจากความต้องการมันสำปะหลังในตลาดโลกท่ีเพิ่มขึ้น ทำ
ให้เกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกมันสำปะหลังแทนอ้อยโรงงานท่ีราคามีแนวโน้มลดลง บางส่วนปลูกแทนข้าวโพดเลีย้งสัตว์ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากภยัแล้งเมื่อปีท่ีแล้ว จึงส่งผลใหภ้าพรวมผลผลติเพิ่มขึน้ 
ในขณะที่สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นโรคสำคัญที่มผีลกระทบต่อผลผลิตได้มีการควบคุมและเฝ้าระวัง
การระบาดอย่างต่อเนื่อง กรมฯ ได้กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและกำจดัโรคใบด่างมันสำปะหลัง 5 มาตรการ ได้แก ่
1. สรา้งการรับรู้โดยการประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อแขนงต่างๆ รวมถึงการอบรม สัมมนา และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) 
2. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออยา่งน้อยทุก 2 สัปดาห์ เพื่อค้นหาตน้ท่ีเป็นโรค 3. เมื่อพบต้นเป็นโรคดำเนินการกำจัดแมลงพาหะ
นำโรคคือแมลงหวี่ขาวยาสูบ 4. เลือกใช้พันธุ์มันสำปะหลังสะอาดจากแปลงพันธุ์ท่ีไม่พบการระบาดของโรค และควรเป็นพันธุ์ท่ี
ทนทานโรคใบด่าง เช่น ระยอง 72 ระยอง 90 KU50 และห้วยบง 60 รวมถึงงดใช้พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 
43-08-89 และมาตรการสดุท้าย มาตรการที่ 5. มาตรการป้องกันกำจัดในระยะยาว ได้แก่ ส่งเสรมิให้เกษตรกรผลิตพันธุ์มัน
สำปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่างใช้เองในชุมชน 
อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า นอกจากมาตรการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังแลว้ กรมฯ ได้มีการดำเนินการ
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังและมาตรการเพิ่มผลผลติต่อไร่ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการส่งเสรมิการเพิม่ประสิทธิภาพ
การผลิตมันสำปะหลัง ปี 2564 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,620 ราย ดำเนินการ ในพื้นที่ 44 จังหวัด และ 2.
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ปี 2564 เพื่อส่งเสรมิการรวมกลุม่เกษตรกร และร่วมกันผลิตมัน
สำปะหลังในรูปแบบแปลงใหญ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตามคาดว่าการดำเนินงานท้ังด้านการส่งเสรมิ
และการป้องกันกำจัดโรคใบด่างจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถผลิตมนัสำปะหลังออกสู่ตลาดได้ตามที่คาดการณ์ไว้ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง 
 



 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งทุกจังหวัดจัดงานรณรงค์วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field 
Day) ปี 2564 จัดแผนผู้บริหาร กษ. ลงพ้ืนที่ 19 จุด พร้อมเชิญชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยี
นวัตกรรมการผลิตใหม่ ๆ เพ่ือนำไปใช้เริ่มต้นฤดูกาลผลิตที่จะมาถึงนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ทั่วประเทศ 
 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพ่ีน้องเกษตรกรในช่วงฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ จึงได้
มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 แห่ง
และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่มี
ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีฐานเรียนรู้ ซึ่งจะมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา
ให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ ทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยี ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูลความรู้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/
สมุนไพร ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น 
 
ทั้งนี้ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็งเห็นความสำคัญของพ่ีน้องเกษตรกรทุกพื้นที่ จึงได้กำหนดแผนการ
เปิดงาน Field Day 19 จดุหลัก โดยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะลงไปพบปะและเยี่ยมเยียน พร้อม
นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่พี่น้องเกษตรกร ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ แปลงใหญ่ข้าว 
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โดยมี อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : 
แตงโมไร้เมล็ด ณ ศพก. อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยมี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ เป็นประธาน ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : ปาล์มน้ำมัน ณ ศพก.เมืองระนอง จ.ระนอง 
โดยมี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน ครั้งที่ 4 วันที่ 18 มี.ค. 2564 สินค้าหลกั : มันสำปะหลัง ณ อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 18 มี.ค. 2564 สินค้า
หลัก : ข้าวและถ่ัวลิสง ณ แปลงใหญ่ถั่วลิสง อ.คำเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร โดยอธิบดีกรมหม่อนไหม ครั้งที่ 6 วันที่ 22 
มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าวและเกษตรผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน อ.เมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ครั้งที่ 7 วันที่ 22 เม.ย. 2564 
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สินค้าหลัก : การเลี้ยงผึ้งโพรง ณ ศพก.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โดย
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 27 เม.ย. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว/ผัก/ปลา ณ ศูนย์เครือข่ายด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ โดยอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครั้งที่ 9 วันที่ 7 พ.ค. 2564 
สินค้าหลัก : ข้าว ณ อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรี
อ่อน) เป็นประธาน ครั้งที่ 10 วันที่ 7 พ.ค. 2564 สินค้าหลัก : มันสำปะหลัง ณ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
โดยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 11 วันที่ 12 พ.ค. 2564 สินค้าหลกั : ข้าว ณ อ.ตาพระยา 
จ.สระแก้ว โดยอธิบดีกรมชลประทาน ครั้งที่ 12 วันที่ 13 พ.ค. 2564 สินค้าหลัก : พชืผัก ณ ศพก.เครือข่าย
ตำบลสวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 13 วันที่ 13 
พ.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
(นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) เป็นประธาน ครั้งที่ 14 วันที่ 27 พ.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อ.บรรพตพิสัย 
จ.นครสวรรค์ โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 15 วันที่ 9 มิ.ย. 2564 สินค้าหลัก : ขา้ว ณ อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นประธาน ครั้งที่ 16 วันที่ 15 มิ.ย. 2564 
สินค้าหลัก : ลองกอง ณ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 17 วันที่ 17 มิ.ย. 2564 
สินค้าหลัก : ข้าว ณ ศพก.เครือข่ายศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อ.ห้วยหม้าย จ.แพร่ โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 18 วันที่ 
15 ก.ค. 2564 สินค้าหลัก : ลำไย ณ ศพก.เครือข่ายตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมี รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธาน และ ครั้งที่ 19 วันที่ 25 ส.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าวไร่
ดอกข่า ณ ศพก.เครือข่ายข้าวไร่ดอกข่าสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง อ.ห้วยเหมือง จ.พังงา โดยอธิบดี
กรมการข้าว เป็นประธาน 
กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จึงเป็นส่วนสำคัญท่ีจะช่วยเตรียมความ
พร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ เพื่อวางแผนการผลิต 
เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากทำให้เกษตรกรนำองค์
ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ไปประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่
สำคัญคือหากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ต่างๆ จะทำให้เกษตรกรมีความ
เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ และ ศพก.ก็จะเป็นที่พ่ึงพาช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 
จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรมาร่วมเรียนรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ ในการจัดงาน Field 
Day แต่ละจังหวัด โดยกิจกรรมหลักจะมีสถานีเรียนรู้ที่บูรณาการองค์ความรู้จากหลายหน่วยงาน ซึ่งเน้นเนื้อหา 
และเทคโนโลยีที่จำเป็นในกระบวนการผลิตสินค้า เพ่ือถ่ายทอดให้เกษตรกรได้รับทราบ การให้บริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ นิทรรศการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร รวมทั้ง
ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน และมีกิจกรรมเสริมภายในงาน ได้แก่ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของสถาบัน
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โดยสามารถสอบถามข้อมูลการจัดงาน Field Day ได้ ณ สำนักเกษตรอำเภอ และ
สำนักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ 
+++++++++++ 
 



 

 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งทุกจังหวัดจัดงานรณรงค์วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field 
Day) ป ี2564 จัดแผนผู้บริหาร กษ. ลงพื้นที ่19 จุด พร้อมเชิญชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยี
นวัตกรรมการผลิตใหม่ ๆ เพ่ือนำไปใช้เริ่มต้นฤดูกาลผลิตที่จะมาถึงนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ทั่วประเทศ  
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์มีความห่วงใยพ่ีน้องเกษตรกรในช่วงฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ จึงได้
มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 แห่ง
และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่มี
ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีฐานเรียนรู้ ซึ่งจะมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา
ให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ ทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยี ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูลความรู้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/
สมุนไพร ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น  
ทั้งนี ้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็งเห็นความสำคัญของพ่ีน้องเกษตรกรทุกพื้นที่ จึงได้กำหนดแผนการ
เปิดงาน Field Day 19 จุดหลัก โดยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะลงไปพบปะและเยี่ยมเยียน พร้อมนำ
องค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่พ่ีน้องเกษตรกร ดังนี้ ครั้งที ่1 วันที่ 8 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ แปลงใหญ่ข้าว อ.
เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โดยมี อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ครั้งที ่2 วันที่ 17 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : 
แตงโมไร้เมล็ด ณ ศพก. อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยมี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ เป็นประธาน ครั้งที ่3 วันที่ 17 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : ปาล์มน้ำมัน ณ ศพก.เมืองระนอง จ.ระนอง โดย
มี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน ครั้งที ่4 วันที่ 18 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : มันสำปะหลัง ณ อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ครั้งที ่5 วันที่ 18 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก 
: ข้าวและถ่ัวลิสง ณ แปลงใหญ่ถั่วลิสง อ.คำเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร โดยอธิบดีกรมหม่อนไหม ครั้งที ่6 วันที่ 22 มี.ค. 
2564 สินค้าหลัก : ข้าวและเกษตรผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน อ.เมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ครั้งที่ 7 วันที่ 22 เม.ย. 2564  



สินค้าหลัก : การเลี้ยงผึ้งโพรง ณ ศพก.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โดย
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 8 วันที ่27 เม.ย. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว/ผัก/ปลา ณ ศูนย์เครือข่ายด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ โดยอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครั้งที ่9 วันที่ 7 พ.ค. 2564 
สินค้าหลัก : ข้าว ณ อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรี
อ่อน) เป็นประธาน ครั้งที่ 10 วันที่ 7 พ.ค. 2564 สินค้าหลัก : มันสำปะหลัง ณ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดย
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที ่11 วันที่ 12 พ.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อ.ตาพระยา จ.
สระแก้ว โดยอธิบดีกรมชลประทาน ครั้งที ่12 วันที่ 13 พ.ค. 2564 สินค้าหลัก : พืชผัก ณ ศพก.เครือข่ายตำบล
สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 13 วันที่ 13 พ.ค. 
2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทย
เศรษฐ์) เป็นประธาน ครั้งที่ 14 วันที่ 27 พ.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โดยอธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที ่15 วันที่ 9 มิ.ย. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมี รมช.เกษตรและ
สหกรณ ์(นายประภัตร โพธสุธน) เป็นประธาน ครั้งที ่16 วันที่ 15 มิ.ย. 2564 สินค้าหลัก : ลองกอง ณ อ.ระแงะ 
จ.นราธิวาส โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที ่17 วันที่ 17 มิ.ย. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ ศพก.เครือข่าย
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อ.ห้วยหม้าย จ.แพร่ โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ ครั้งที ่18 วันที่ 15 ก.ค. 2564 สินค้าหลัก : ลำไย 
ณ ศพก.เครือข่ายตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) 
เป็นประธาน และ ครั้งที ่19 วันที่ 25 ส.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าวไร่ดอกข่า ณ ศพก.เครือข่ายข้าวไร่ดอกข่า
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง อ.ห้วยเหมือง จ.พังงา โดยอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน  
กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จึงเป็นส่วนสำคัญท่ีจะช่วยเตรียมความ
พร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ เพ่ือวางแผนการผลิต เข้าถึง
ปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้
ที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ไปประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างด ีและที่สำคัญคือ
หากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ต่างๆ จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและ
พ่ึงพาตนเองได้ และ ศพก.ก็จะเป็นที่พ่ึงพาช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง  
จึงขอเชิญชวนพี่นอ้งเกษตรกรมารว่มเรียนรู ้และเขา้ถึงเทคโนโลยีนวตักรรมการผลิตใหม่ๆ ในการจดังาน 

Field Day แต่ละจงัหวดั โดยกิจกรรมหลกัจะมีสถานีเรียนรูท้ี่บูรณาการองคค์วามรูจ้ากหลายหน่วยงาน ซึ่ง

เนน้เนือ้หา และเทคโนโลยีที่จ  าเป็นในกระบวนการผลิตสินคา้ เพื่อถ่ายทอดใหเ้กษตรกรไดร้บัทราบ การ

ใหบ้รกิารจากหน่วยงานภาครฐั นิทรรศการของหน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ กลุม่เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร 

รวมทัง้ภาคเอกชนที่ใหก้ารสนบัสนนุ และมีกิจกรรมเสรมิภายในงาน ไดแ้ก่ การแสดงและจ าหน่ายสินคา้ของ

สถาบนัเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โดยสามารถสอบถามขอ้มลูการจดังาน Field Day ได ้ณ ส านกัเกษตร

อ าเภอ และส านกังานเกษตรจงัหวดัในพืน้ที่ +++++++++++ 



 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งทุกจังหวัดจัดงานรณรงค์วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field 
Day) ปี 2564 จัดแผนผู้บริหาร กษ. ลงพ้ืนที่ 19 จุด พร้อมเชิญชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยี
นวัตกรรมการผลิตใหม่ ๆ เพ่ือนำไปใช้เริ่มต้นฤดูกาลผลิตที่จะมาถึงนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ทั่วประเทศ 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพ่ีน้องเกษตรกรในช่วงฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ จึงได้มอบหมาย
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
ใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 แห่งและศูนย์เครือข่ายทั่ว
ประเทศ เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ของ
ตนเอง สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีฐานเรียนรู้ ซึ่งจะมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ 
ทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยี ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูลความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ
พืชเศรษฐกิจหลักของแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น 
ทั้งนี้ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็งเห็นความสำคัญของพ่ีน้องเกษตรกรทุกพื้นที่ จึงได้กำหนดแผนการเปิด
งาน Field Day 19 จุดหลัก โดยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะลงไปพบปะและเยี่ยมเยียน พร้อมนำองค์
ความรู้ไปถ่ายทอดสู่พ่ีน้องเกษตรกร ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ แปลงใหญ่ข้าว อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย โดยมี อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : แตงโมไร้
เมล็ด ณ ศพก.อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยมี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็น
ประธาน ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : ปาลม์น้ำมัน ณ ศพก.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยมี อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน ครั้งที่ 4 วันที่ 18 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : มันสำปะหลัง ณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดย
เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 18 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าวและถ่ัวลิสง ณ แปลง
ใหญ่ถั่วลิสง อ.คำเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร โดยอธิบดีกรมหม่อนไหม ครั้งที่ 6 วันที่ 22 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าวและ
เกษตรผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ครั้งที่ 7 วันที่ 22 เม.ย. 2564 สินค้าหลัก : การเลี้ยงผึ้งโพรง ณ ศพก.
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 27 



เม.ย. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว/ผัก/ปลา ณ ศูนย์เครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ โดยอธิบดีกรมฝน
หลวงและการบินเกษตร ครั้งที่ 9 วันที่ 7 พ.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เป็นประธาน ครั้งที่ 10 วันที่ 7 พ.ค. 2564 สินค้าหลัก : มัน
สำปะหลัง ณ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 11 วันที่ 12 พ.ค. 
2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โดยอธิบดีกรมชลประทาน ครั้งที่ 12 วันที่ 13 พ.ค. 2564 สินค้า
หลัก : พืชผัก ณ ศพก.เครือข่ายตำบลสวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์ครั้งที่ 13 วันที่ 13 พ.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมี รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) เป็นประธาน ครั้งที่ 14 วันที่ 27 พ.ค. 2564 สนิค้าหลัก : ข้าว ณ อ.บรรพต
พิสัย จ.นครสวรรค์ โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 15 วันที่ 9 มิ.ย. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นประธาน ครั้งที่ 16 วันที่ 15 มิ.ย. 2564 สินค้า
หลัก : ลองกอง ณ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 17 วันที่ 17 มิ.ย. 2564 สินค้าหลัก 
: ข้าว ณ ศพก.เครือข่ายศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อ.ห้วยหม้าย จ.แพร่ โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 18 วันที่ 15 ก.ค. 
2564 สินค้าหลัก : ลำไย ณ ศพก.เครือข่ายตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ (ร้อย
เอกธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธาน และ ครั้งที่ 19 วันที่ 25 ส.ค. 2564 สินค้าหลกั : ข้าวไร่ดอกข่า ณ ศพก.
เครือข่ายข้าวไร่ดอกข่าสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง อ.ห้วยเหมือง จ.พังงา โดยอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน 
กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จึงเป็นส่วนสำคัญท่ีจะช่วยเตรียมความพร้อม
ของพ่ีน้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการ
ผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมใน
แต่ละพ้ืนที่ไปประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือหากมีการขยายผล
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ต่างๆ จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ และ 
ศพก.ก็จะเป็นที่พ่ึงพาช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง 
จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรมาร่วมเรียนรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ ในการจัดงาน Field Day แต่
ละจังหวัด โดยกิจกรรมหลักจะมีสถานีเรียนรู้ที่บูรณาการองค์ความรู้จากหลายหน่วยงาน ซึ่งเน้นเนื้อหา และเทคโนโลยีที่
จำเป็นในกระบวนการผลิตสินค้า เพ่ือถ่ายทอดให้เกษตรกรได้รับทราบ การให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ นิทรรศการ
ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร รวมทั้งภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน และมีกิจกรรม
เสริมภายในงาน ได้แก่ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โดยสามารถสอบถามข้อมูล
การจัดงาน Field Day ได้ ณ สำนักเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ 



 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งทุกจังหวัดจัดงานรณรงค์วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field 
Day) ปี 2564 จัดแผนผู้บริหาร กษ. ลงพ้ืนที่ 19 จุด พร้อมเชิญชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยี
นวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้เริ่มต้นฤดูกาลผลิตที่จะมาถึงนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ทั่วประเทศ 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพ่ีน้องเกษตรกรในช่วงฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ จึงได้
มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) 882 แห่ง และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีฐานเรียนรู้ ซึ่งจะมี
หน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ ทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยี ช่องทางการตลาด 
แหล่งข้อมูลความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของแต่ละพ้ืนที่ 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น 
ทั้งนี้ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็งเห็นความสำคัญของพ่ีน้องเกษตรกรทุกพื้นที่ จึงได้กำหนดแผนการ
เปิดงาน Field Day 19 จุดหลัก โดยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะลงไปพบปะและเยี่ยมเยียน พร้อม
นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่พี่น้องเกษตรกร ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ แปลงใหญ่
ข้าว อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมี อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม 
2564 สินค้าหลัก : แตงโมไร้เมล็ด ณ ศพก.อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธาน ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2564 สินคา้หลัก : ปาล์มน้ำมัน ณ 
ศพก.เมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน ครั้งที่ 4 วันที่ 18 มีนาคม 
2564 สินค้าหลัก : มันสำปะหลัง ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 18 มีนาคม 2564 สินค้าหลัก : ข้าวและถ่ัวลิสง ณ แปลงใหญ่ถั่วลิสง อำเภอคำ
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยอธิบดีกรมหม่อนไหม ครั้งที่ 6 วันที่ 22 มีนาคม 2564 สินค้าหลัก : ข้าวและเกษตร



ผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ครั้งที่ 7 วันที่ 22 เมษายน 2564 สินค้าหลัก : การเลี้ยงผึ้งโพรง 
ณ ศพก.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยอธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 27 เมษายน 2564 สินค้าหลัก : ข้าว/ผัก/ปลา ณ ศูนย์เครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครั้งที่ 9 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
สินค้าหลัก : ข้าว ณ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(ดร.เฉลิม
ชัย ศรีอ่อน) เป็นประธาน ครั้งท่ี 10 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สินค้าหลัก : มันสำปะหลัง ณ อำเภอสนามชัย
เขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 11 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
สินค้าหลัก : ข้าว ณ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยอธิบดีกรมชลประทาน ครั้งที่ 12 วันที่ 13 พฤษภาคม 
2564 สินค้าหลัก : พืชผัก ณ ศพก.เครือข่ายตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 13 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อำเภอพิบูลมังสา
หาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทย
เศรษฐ์) เป็นประธาน ครั้งที่ 14 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 15 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อำเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็น
ประธาน ครั้งที่ 16 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สินค้าหลัก : ลองกอง ณ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดย
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 17 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ ศพก.เครือข่ายศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าว อำเภอห้วยหม้าย จังหวัดแพร่ โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 18 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สินค้าหลัก 
: ลำไย ณ ศพก.เครือข่ายตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์(ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธาน และ ครั้งที่ 19 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สินค้าหลัก : 
ข้าวไร่ดอกข่า ณ ศพก.เครือข่ายข้าวไร่ดอกข่าสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง อำเภอห้วยเหมือง จังหวัดพังงา 
โดยอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน 
กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จึงเป็นส่วนสำคัญท่ีจะช่วยเตรียมความ
พร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ เพื่อวางแผนการผลิต 
เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากทำให้เกษตรกรนำองค์
ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ไปประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่
สำคัญคือหากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ต่างๆ จะทำให้เกษตรกรมีความ
เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ และ ศพก.ก็จะเป็นที่พ่ึงพาช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 
จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรมาร่วมเรียนรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ ในการจัดงาน Field 
Day แต่ละจังหวัด โดยกิจกรรมหลักจะมีสถานีเรียนรู้ที่บูรณาการองค์ความรู้จากหลายหน่วยงาน ซึ่งเน้นเนื้อหา
และเทคโนโลยีที่จำเป็นในกระบวนการผลิตสินค้า เพ่ือถ่ายทอดให้เกษตรกรได้รับทราบ การให้บริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ นิทรรศการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร รวมทั้ง
ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน และมีกิจกรรมเสริมภายในงาน ได้แก่ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของสถาบัน
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โดยสามารถสอบถามข้อมูลการจัดงาน Field Day ได้ ณ สำนักเกษตรอำเภอ และ
สำนักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ 
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อธิบดี กสส. เปิดงาน "Field Day" กระตุ้นเกษตรกรจ.ระนอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยมีนายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ระนอง นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดาบตำรวจ
สมนึก โมราศิลป์ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ผู้แทนหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ให้การต้อนรับ
และเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลราชกรูด อำเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง 
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเกษตรกร จึงได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ขึ้น
ในวันนี้ เพ่ือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพ่ีน้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 
2564 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการทำงานร่วมกันเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมี
องค์ความรู้ วางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งยังมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้บริการความรู้ด้าน
การเกษตรให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่อีกด้วย 
นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตร จำนวน 4 สถานี ดังนี้ 
1. การจัดการสวนปาล์มน้ำมันคุณภาพ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัดระนอง 
2. สถานีการลดต้นทุนในสวนปาล์มน้ำมัน โดยสถานีพัฒนาที่ดินระนอง 
3. สถานีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสวนปาล์มนำมัน โดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง 
และ 4. สถานีเกษตรสร้างเสริมรายได้ในสวนน้ำมัน 
โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง และยังมีนิทรรศการการตลาดเกษตรกร นิทรรศการให้ความรู้จาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart 
Famer , Yong Smart Famer และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์องค์กรเกษตรกรการให้บริการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ กิจกรรมออกบูทเครื่องมือจักรกลทางการเกษตรของบริษัทเอกชน และได้มีการนำเทคโนโลยีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์ขององค์กร นำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตของสินค้าแต่ละชนิดอีกด้วย 
 



 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่จังหวัดระนอง หน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยมีนายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดาบตำรวจสมนึก 
โมราศิลป์ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกรในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ให้การต้อนรับและเข้า
ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง 
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเกษตรกร จึงได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ขึ้น
ในวันนี้ เพ่ือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพ่ีน้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 
2564 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการทำงานร่วมกันเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมี
องค์ความรู้ วางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งยังมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้บริการความรู้ด้าน
การเกษตรให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่อีกด้วย 
นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตร จำนวน 4 สถานี ดังนี้ 1.การจัดการ
สวนปาล์มน้ำมันคุณภาพ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัดระนอง 2.สถานีการลดต้นทุนในสวนปาล์มน้ำมัน 
โดยสถานีพัฒนาที่ดินระนอง 3.สถานีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสวนปาล์มนำมัน โดยกลุ่มอารักขาพืช 
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง และ 4.สถานีเกษตรสร้างเสริมรายได้ในสวนน้ำมัน โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองระนอง และยังมีนิทรรศการการตลาดเกษตรกร นิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart Famer,Yong Smart Famer และ
การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์องค์กรเกษตรกรการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กิจกรรมออกบูทเครื่องมือ
จักรกลทางการเกษตรของบริษัทเอกชน และได้มีการนำเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือกระตุ้นให้
เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์กร นำเสนอ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตของสินค้าแต่ละชนิดอีกด้วย 
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    วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยมีนายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ระนอง นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดาบตำรวจ
สมนึก โมราศิลป์ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ผู้แทนหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ให้การต้อนรับ
และเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลราชกรูด อำเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง 

        ทั้งนี ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร จึงได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
ใหม ่(Field Day) ขึ้นในวันนี้ เพ่ือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการทำงานร่วมกัน
เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ วางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทาง
การตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งยังมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้บริการความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่อีกด้วย 

        นอกจากนี ้ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตร จำนวน 4 สถานี ดังนี้ 1. การ
จัดการสวนปาล์มน้ำมันคุณภาพ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัดระนอง 2. สถานีการลดต้นทุนในสวนปาล์ม
น้ำมัน โดยสถานีพัฒนาที่ดินระนอง 3. สถานีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสวนปาล์มนำมัน โดยกลุ่มอารักขา
พืช สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง และ 4. สถานีเกษตรสร้างเสริมรายได้ในสวนน้ำมัน โดยสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองระนอง และยังมีนิทรรศการการตลาดเกษตรกร นิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริม
อาชีพ Smart Famer , Yong Smart Famer และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์องค์กรเกษตรกรการให้บริการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กิจกรรมออกบูทเครื่องมือจักรกลทางการเกษตรของบริษัทเอกชน และได้มีการนำเทคโนโลยี
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการ
จดัแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์กร นำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตของสินค้าแต่ละชนิดอีกด้วย 



 

  วันนี้ (16 มีนาคม 2564) เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านเหล่า
ใหญ ่หมู ่10 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่โดยมี นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอเอราวัณ นายประดิษฐ์ อิน
ตาพรม เกษตรจังหวัดเลย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ
วิสาหกิจชุมชน เกษตรจากทุกตำบลในอำเภอเอราวัณ ร่วมงานประมาณ 200 คน 

            นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย กล่าววา่ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
ใหม ่เพ่ือสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมี
ต้นทุนในการผลิตที่ลดลง มีรายได้เพ่ิมข้ึน และยังเป็นการทำการเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคตรวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิต
และเชื่อมโยงด้านการตลาด อีกท้ังเป็นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบ
เทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของ
ตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา 

            นายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กรมส่งเสริม
การเกษตร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในระดับ
ชุมชนอำเภอละ 1 ศูนย ์รวม 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในด้าน
การเกษตรต่าง ๆ จากสถานที่จริง โดยเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ ที่ทำอาชีพการเกษตรและประสบผลสำเร็จ และจาก
ฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้เพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม พร้อมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง โดยจัดให้มีฐานเรียนรู้ต่าง ๆ จาก
หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ฐาน ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ด้านประมง, ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์, ฐาน
เรียนรู้ด้านบัญชีครัวเรือน, ฐานเรียนรู้การลดต้นทุนอ้อยโรงงาน, ฐานเรียนรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด, ฐาน
เรียนรู้การปลูกพืชผัก ไม้ผลเมืองหนาว, ฐานเรียนรู้เรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และฐานเรียนรู้เรื่อง สารชีวภัณฑ์  พร้อม
ทั้งได้มีเครือข่าย ศพก. และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นำสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปมาจำหน่ายอีกด้วย 
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วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศพก. เครือข่ายผลิตทุเรียน
คุณภาพ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น 
เข้าร่วม ในโอกาสนี้ นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง ร่วมกล่าวให้การ
ต้อนรับและรายงานการจัดกิจกรรมพร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการและฐานเรียนรู้ภายในงาน โดยนายราชิต สุดพุ่ม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกิจกรรม“ตัดแต่งดอกทุเรียน” ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน 

 สำหรับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้
เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรใหม่ ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาการผลิตทาง
การเกษตรให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ผ่านการเรียนรู้จากการเห็นของจริง ภายใต้
การบูรณาการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจัดฐานเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการผลิตทุเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย 
ฐานเรียนรู้การป้องกันโรคพืช สาธิตการฉีดสารเข้าลำต้นทุเรียนเพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า ฐานเรียนรู้การผสม
ปุ๋ยใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต สาธิตการผสมปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน ฐานเรียนรู้การใช้ชีวภัณฑ์เพ่ือ
การเกษตร นำเสนอการใช้ไตรโคเดอร์มาเพ่ือป้องกันโรคพืช ฐานเรียนรู้การเก็บเก่ียวและการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว 
แนะนำวิธีการเก็บเกี่ยวทุเรียน การคัดคุณภาพทุเรียน และรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ฐานเรียนรู้การ
ปรับปรุงบำรุงดิน สาธิตการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ รวมถึงฐานการเรียนรู้
อ่ืนๆ เช่น การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในแปลงทุเรียน และการเลี้ยงชันโรงในสวนทุเรียน การ
ผลิตทุเรียนคุณภาพภายใต้มูลนิธิปิดทองหลังพระ การผลิตอาหารสัตว์น้ำเพื่อลดต้นทุน การใช้ยาและเวชภัณฑ์ใน
สัตว์ปีก การทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ได้
ต่อไป 



 

เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 Field Day จังหวัดระนอง ชูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ยกระดับรายได้เกษตรกร 
    กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง จัด
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองระนอง หมู่ที ่7 บ้านห้วยปลิง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง 
นายสุพิท  จิตรภักด ีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที ่5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า หลักการคิดของการ
จดั Field Day “เพ่ือถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” โดยเกษตรกรจะสามารถเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้บริการ 
           ด้านการเกษตรตามบทบาทภารกิจ โดยผ่านกลไก ศพก. เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตและบริการทางการเกษตรใน
การจัดงาน Field day ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรอื ศพก. เป็นสถานที่จัดงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตร มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ การจัดงาน Field day เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสม
ของเกษตรกร เพ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการตลาดและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
สำหรับการจัดงาน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองระนอง ได้ชูประเด็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและการสร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ในอำเภอเมืองระนองประกอบอาชีพทำ
สวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมัน รวม 26,069 ไร่ เป็นพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 25,852 ไร่ ผลผลิต
เฉลี่ย 3,174 กิโลกรมั/ไร่/ปี 
    นายสุพิทให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงาน Field day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง
ระนอง ได้รับเกียรติจากนายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดงานครั้ง
นี้ เป็น 1 ใน จำนวน 19 จดุ ทั่วประเทศที่ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพ้ืนที่ร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ จำนวน 4 สถานี ได้แก่1.การจัดการสวนปาล์มน้ำมันคุณภาพ 2.การลดต้นทุนใน
สวนปาล์มน้ำมัน 3.การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสวนปาล์มน้ำมัน 4.การเสริมสร้างรายได้ในส่วนปาล์มน้ำมัน กิจกรรม
รอง ได้แก ่การให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมเสริม ได้แก่ นิทรรศการ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์จากตลาดเกษตรกร Young Smart Farmer กลุม่แม่บ้านเกษตรกร เครอืข่าย ศพก. และวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้สามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 



 

เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 Field Day จังหวัดระนอง ชูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน 
ยกระดับรายได้เกษตรกร 

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง จัดงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองระนอง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปลิง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า หลักการคิดของการจัด Field 
Day “เพ่ือถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” โดยเกษตรกรจะสามารถเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้บริการ 
ด้านการเกษตรตามบทบาทภารกิจ โดยผ่านกลไก ศพก. เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตและบริการทางการเกษตรในการจัดงาน 
Field day ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. เป็นสถานที่จัดงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร 
มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ การจัดงาน Field day เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสมของเกษตรกร เพ่ือ
เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ตลอดจนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการตลาด 
และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
สำหรับการจัดงาน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองระนอง ได้ชูประเด็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน และการสร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ในอำเภอเมืองระนองประกอบอาชีพทำ
สวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมัน รวม 26,069 ไร่ เป็นพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 25,852 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,174 
กิโลกรัม/ไร่/ปี 
นายสุพิทให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า สำหรับการจัดงาน Field day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
ได้รับเกียรติจากนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็น 1 ใน จำนวน 19 จุด 
ทั่วประเทศที่ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพ้ืนที่ร่วมกิจกรรม กิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ จำนวน 4 
สถานี ได้แก่ 1.การจัดการสวนปาล์มน้ำมันคุณภาพ 
2.การลดต้นทุนในสวนปาล์มน้ำมัน 3.การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสวนปาล์มน้ำมัน 4.การเสริมสร้างรายได้ในส่วนปาล์มน้ำมัน 
กิจกรรมรอง ได้แก่ การให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมเสริม ได้แก่ นิทรรศการ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์จากตลาดเกษตรกร Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เครือข่าย ศพก. และวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้สามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองและสำนักงานเกษตรอำเภอ 
เมืองระนอง 



 

 วันนี้ (17 มี.ค.64) ที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอ
ท่าอุเทน (ไร่คุณเตือนใจ) บ้านท่าจำปา หมู่ที ่2 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นาย
พิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประธานเปิดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) แตงโมไร้เมล็ดนครพนม ประจำปี 2564 ซึ่งภายในงานมีการ
ให้บริการด้านการเกษตร แบบครบวงจร พร้อมจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ในกาลดต้นทุนการผลิตแก่
เกษตรกร การลดการเผาในพ้ืนที่การเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พร้อมการ
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ 

        นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการจัด
กิจกรรมการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับเกษตรกรในพ้ืนที่ถึงการเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ที่จะต้องเกิดการลดต้นทุนการผลิต มีการผลิตพืชที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ อีกทั้งจะต้องมลพิษท่ี
เกิดจากการทำกิจกรรมด้านการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ให้น้อยลงในการจัดงานเกิดจากบูรณาการของ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการด้าน
การเกษตร รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิตและการเชื่อมโยงด้านการตลาด โดยแบ่งเกษตรกรออกเป็นกลุ่มย่อย
และหมุนเวียนเรียนรู้ตามสถานีต่างๆ สำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. ที่ใช้ดำเนินการจัดงาน มีความโดดเด่นด้านศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสินค้าเกษตรหลัก คือ แตงโมไร้เมล็ดที่เป็นสินค้าท่ีมีความโดนเด่นอีกชนิดหนึ่งของจังหวัด
นครพนม โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิต มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตกระบวนการผลิต
แตงโมไร้เมล็ด จนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งนับว่ามีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มกันผลิตที่เข้มแข็ง รวมกันจำหน่าย และสามารถพัฒนา
และยกระดับสินค้าในพ้ืนที่ไปสู่ตลาดที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น 



 

เกษตรนครพนม จัดงานฟิวเดย์ !! เดินหน้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 64 ชูแตงโมไร้เมล็ดเป็นต้นแบบเรียนรู้การผลิตพืชที่ปลอดภัย 
พร้อมแนะช่องทางรายได้จากวัสดุเหลือใช้การเกษตร 

วันน้ี (17 มีนาคม 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย 
อำเภอท่าอุเทน (ไร่คณุเตือนใจ) บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นายพิศาล พงศาพิชณ์ 
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปน็ประธานเปดิงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
ใหม่ (field day) แตงโมไรเ้มล็ดนครพนม ประจำปี 2564 ซึ่งภายในงานมีการให้บริการด้านการเกษตร แบบครบวงจร พร้อมจัด
แสดงนิทรรศการองค์ความรู้ในกาลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร การลดการเผาในพื้นที่การเกษตรและการสร้างมลูค่าเพิ่มจากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร พร้อมการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที ่

ซึ่งมีนางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจดังานในครั้งนี้ โดยมสี่วนราชการ
ในพื้นที่ร่วมให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน โดยมีการกำหนดจุดคดักรอมและดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครดั 

ด้านนางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับในปี 64 นี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้
คัดเลือกศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน บ้านท่าจำปา หมู่ 2 ตำบลทา่
จำปา อำเภอท่าอุเทน ซึ่งจะดำเนนิกิจกรรมเป็นศูนย์เครือข่าย ด้านศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสินค้าเกษตรหลัก คือ แตงโมไร้เมล็ด
ที่เป็นสินค้าที่มีความโดนเด่นอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดนครพนม ซึ่งมคีุณเตือนใจ บุพศริิ เป็นประธานศนูย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน และเป็นประธานแปลงใหญ่กลุม่วิสาหกิจชุมชนผูป้ลูกแตงโม
ไร้เมลด็ศรสีงคราม ฯลฯ ท่ีมีการขบัเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเกษตร
จังหวัดนครพนม มาโดยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ที่สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ศพก.เครือข่ายและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน
นามของ “ไร่คุณเตือนใจ” สามารถเปิดให้เกษตรกร หรือผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
ซึ่งศูนย์เรียนรู้จุดนีม้ีการเทคโนโลยีเด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตงโมไร้เมลด็ ไดแ้ก ่



1. การปลูกแตงโมไร้เมล็ดในพ้ืนท่ีหลงัฤดูทำนา และในโรงเรือน 
2. การใช้สารชีวภณัฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี 
3. การจัดการดินและปุ๋ย ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกแตงโมไรเ้มลด็ 
4. การบริหารจัดการน้ำ และระบบการให้น้ำ 
5. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปของแตงโมไร้เมล็ด 

จึงเป็นพ้ืนท่ีที่มีความเหมาะสมท่ีให้เกษตรกรไดม้ีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิได้จริง 

สำหรับกจิกรรมในการจดั Field Day ประจำปี 2564 ประกอบดว้ย กิจกรรมหลัก สถานเีรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกร จำนวน 6 สถานี ดังนี ้

1. การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีวิทยากรจากศูนย์วจิัยและพฒันาการเกษตรนครพนม คอยใหค้วามรู้และ
คำแนะนำด้านมาตรฐานการผลติสินค้าเกษตร 

2. การใช้สารชีวภณัฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี วิทยากรจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งเกษตรกรจะได้รับ
ความรู้ เรื่องการผลิต และการใช้สารชีวภัณฑ ์

3. การจัดการดินและปุ๋ย ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช วิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม เกษตรกรได้รับความรู้ 
เรื่อง การปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การใช้น้ำอย่างรู้คุณคา่ วิทยากรจาก โครงการชลประทานนครพนม เกษตรกรไดร้ับความรู้เรื่องระบบการให้น้ำในไร่นา 
และโรงเรือน 

5. การปลูกแตงโมไร้เมล็ด ในระบบโรงเรือน และพื้นท่ีหลังฤดูทำนา วิทยากรจาก กลุม่เกษตรกรแปลงใหญ่แตงโมไรเ้มล็ด 
ซึ่งเกษตรกรไดร้ับความรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตแตงโมไร้เมล็ด 

6. การแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร การตลาดสินคา้เกษตรออนไลน์ เกษตรกรได้รับความรูเ้รื่อง การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร การทำการตลาดสินคา้เกษตรออนไลน ์

นอกจากน้ียังมีกิจกรรมรอง และการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ และนิทรรศการต่างๆ เช่น 

1. การจัดนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
2. การจัดแสดงนวัตกรรม/เครื่องจักรกลด้านเกษตร จากบริษัท คูโบต้าอาร์เอ็มจี นครพนม จำกัด 
3. การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร/การรับมือสถานการณ์ภยัแล้ง 
4. การปลูกพืชหลังนา การปลูกพืชนำ้น้อย การปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรัง 
5. การจัดนิทรรศการภาคเอกชน ไดแ้ก่บริษัท เฟรช แอรด์ เทสตี้ และบริษัทเมลด็พันธ์ุ 
6. การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ระบบน้ำ ระบบโซล่าเซลล์ การโดรนในการเกษตร 

พร้อมนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าจำปา กลุม่วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
และกลุม่เกษตรกรในพื้นที่ ศพก. แปลงใหญ่อำเภอท่าอุเทน และการจำหน่ายสินค้า OTOP อำเภอท่าอุเทนและจังหวัดนครพนม 
และสิ่งที่เป็นไฮไลท์หน่ึงที่ได้รบัความสนใจคือ การแสดงนิทรรศการการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ท่ีมีการนำเทคโนโลยีการเผา 
เช่น การเผาถ่านไบโอชาร์ พร้อมผลิตภณัฑ์จากถ่านไบโอชาร์ และการปรับปรุงบำรุงดิน การสร้างมลูค่าและรายได้เพิ่มจากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน 

 



 

ดร.เสง่ียม กอนไธสง ผูอ้  ำนวยกำรศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นอำรักขำพชื จงัหวดัขอนแก่น กรม

ส่งเสริมกำรเกษตร มอบหมำยให ้นำยเฉลิมชนม ์โคตรทอง นกัวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญ

กำร นำงสำวทิพยวรรณ มลูตรีภกัดี นกัวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบติักำร และเจำ้หนำ้ท่ีศูนยฯ์ ร่วมจดั

นิทรรศกำรและถ่ำยทอดควำมรู้ ฐำนกำรเรียนรู้เร่ือง “กำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์นกำรป้องกนัก ำจดัศตัรูพชื” ใน

งำนวนัถ่ำยทอดเทคโนโลยเีพ่ือเร่ิมฤดูกำลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564 ณ ศูนยเ์รียนรู้กำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร (เครือข่ำย) บำ้นท่ำนำงเล่ือน ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โดยมี

นำงสำวเดือนเพญ็ นรมำตย ์ปลดัอ ำเภอ รักษำรำชกำรแทนนำยอ ำเภอชนบท เป็นประธำนในพิธีเปิด และมี

เกษตรกรเขำ้ร่วมงำน 100 คน 



 
นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ
นักวิจัย จาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ และศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  ร่วมเป็นเกียรติใน “กิจกรรมการรณรงค์ลดการเผาใน
ท้องถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 
2564 ที่ผ่านมา ณ แปลงอ้อยเกษตรกรต้นแบบ ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
กิจกรรมดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกร ให้มีความ
ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากการเผาในพ้ืนที่เกษตร รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายเกษตรกร เพื่อให้สามารถลดปัญหาการเผาในพ้ืนที่เกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โอกาสนี้ วว. นำเสนอนิทรรศการและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้ 
การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่อาหาร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต สามารถใช้บรรจุอาหารได้อย่างปลอดภัย ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
ได้แก่ เยื่อกล้วย/ฟางข้าว/ชานอ้อย และเยื่อสับปะรด 
เทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า : การผลิตถ่านหอม” เป็นนวัตกรรมการ
เพ่ิมมูลค่าขยะเปลือกผลไม้จากตลาดสด มีความโดดเด่นในเรื่องการปล่อยกลิ่นหอม ดูดกลิ่นอับชื้น และเม่ือหมด
สภาพยังใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินปลูกต้นไม้ได้ 
นอกจากนี้ วว. ยังสนับสนุน สารชีวภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ได้แก่ ไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย และเมตาไรเซียม ซึ่งมี
ประสิทธิภาพป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม ไม่มีสารพิษตกค้าง  ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ลดการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ 



 

วันนี้ (16 มี.ค.64) นายสุภาพ จีนเมือง พาณิชย์จังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ด้วยคณะอนุกรรมการ
บริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ประจำปี 2564 ได้มีมิติในการประชุมครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 มอบให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องในส่วนกลางและภูมิภาค ดำเนินการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรรับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายประกันรายได้ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรดำเนินการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2564 โดยด่วน เพ่ือรับสิทธิรับเงินประกันรายได้ตามโครงการฯ ปี 2564 

โดยให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน แจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพ่ือเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ ฯ ปี 2564 เพ่ือรับการช่วยเหลือ ซึ่งจะต้องเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยจะได้รับเงินชดเชยตาม
พ้ืนที่ที่ปลูกจริงแต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ และต้องเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว มีอายุไม่น้อยกว่า 
3 ปี โดยมีราคาเป้าหมายผลปาล์มทะลาย (คุณภาพน้ำมัน 18 %) กิโลกรัมละ 4 บาท ซึ่งจะใช้ราคาตลาด
อ้างอิงที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้ฯ ปี2564 เท่ากันสำหรับทุกจังหวดั
แหล่งผลิต สำหรับการจ่ายเงิน ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยเป็นงวด งวดละ 30 วัน และจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน 
(กรณีวันหยุดจะเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น) 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล จึงขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดสตูล ขึ้น
ทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตร ประจำปี 2564 ให้เป็นปัจจุบันโดยเร็วที่สุด เพ่ือรับสิทธิ์ตามโครงการฯ 
ดังกล่าว 

///////////////////////////// 
ข่าว/อมรรัตน์ จันทร์พริ้ม/สวท.สตูล 

16 มี.ค.64 

 



 

คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี จดั โครงกำรคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระรำชำนุเครำะห์ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร คร้ังที่ 2 

ท่ีว่าการอ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร นำวสำวสุพัตรำ คล้ำยทิม รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร ร่วมดว้ย นำยปรีชำ 
บ ำรุงศรี เกษตรจังหวัดก ำแพงเพชร  เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คร้ังท่ี 2  

โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อใหเ้กษตรกรท่ีประสบปัญหาดา้นการเกษตรสามารถเขา้ถึงบริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไดรั้บความรู้ดา้นวิชาการ และไดรั้บ

การแกไ้ขปัญหาดา้นการเกษตรอยา่ง  ครบวงจรในคราวเดียวกนั และสอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของเกษตรกร เป็นการสร้างภาพพจน์และ

ภาพลกัษณ์ดา้นวิชาการ นวตักรรม และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน 

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย การให้บริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี การจดันิทรรศการของหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การจ าหน่ายสินคา้คุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และการให้บริการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีเกษตรกรมาร่วมงานและเขา้ร่วมบริการทาง

การเกษตร จ านวน 125 ราย 

ในการจดังานคร้ังน้ี ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีย่ิงจากหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน และส่วนราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ท่ีมีส่วนร่วมและให้การสนบัสนุนอยา่งดี 



 

เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2564 นางสาวสุพัตรา คลา้ยทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 2 ณ หน้าที่ว่าการ
อำเภอขาณุวรลักษบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบรุี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายศทัต หทัยวรรธน์ นายอำเภอขาณุวร
ลักษบุรี กล่าวต้อนรับและนายปรชีา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรต ิ

นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่าจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุ
เคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 2 โดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อให้เกษตรกรที่
ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลือ่นที่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และไดร้ับการแกไ้ขปัญหาด้าน
การเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร เป็นการสร้างภาพพจน์และ
ภาพลักษณด์้านวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน 

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลือ่นที่ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ การจำหนา่ยสนิค้าคุณภาพจากกลุม่วิสาหกจิชุมชน และการให้บริการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีเกษตรกร
มาร่วมงานและเข้าร่วมบริการทางการเกษตร จำนวน 125 ราย หลงัจากพิธีเปิด นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กำแพงเพชร ได้เยี่ยมชมบูท ของหน่วยงานท่ีมาออกหน่วยให้บริการ และเยีย่มชมสินค้าของกลุ่มวสิาหกิจชุมและเกษตรกรที่นำมา
จำหน่ายในงาน 



 

 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ีกล่าวถึงกิจกรรมการปลกูผกัภายในส านกังานวา่จากสถานการณ์ การ
ระบาดโรคไวรัสโควิช -19 ท่ีผา่นมาไดส่้งผลกระทบในเร่ืองของภาวะดา้นเศรษฐกิจในเร่ืองของรายได้
และอาหาร ฉะนั้นส านกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ีจึงไดน้อ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 น ามาใชใ้นเร่ืองของการสร้างความมัน่คงทางดา้นอาหาร ภาย
ใตส้โลเกน "ส านกังานมีรัก ปลูกผกักินเอง ส านกังานมีรัก ปลกูผกัปลอดภยั" เพ่ือสร้างความมัน่คงทางดา้น
อาหารใหก้บัเจา้หนา้ท่ีและส่งเสริมใหพ้ี่นอ้งประชาชนไดมี้การปลกูพืชผกักินเอง 

        โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการส่งเสริมใหส้ร้างความมัน่คงทางดา้นอาหารเป็นการปลูกผกัเพ่ือปรับ
ภูมิทศัน์และเพื่อเป็นการนอ้มน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาล
ท่ี 9 น ามาใช ้เป็นตวัอย่างของพี่นอ้งเกษตรกรท่ีเดินทางมาติดต่อราชการและผูค้นท่ีสนใจโดยจะปลกู
บริเวณรอบส านกังาน และท่ีส าคญัเป็นการสนองนโยบายของจงัหวดักระบ่ี ท่ีอยากจะใหบ้า้นพกัของ
ขา้ราชการหรือส่วนราชการไดมี้การนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์โดยการปลูก
ผกับริเวณส านกังานหรือบา้นพกั ส าหรับผกัท่ีน ามาปลกูไดแ้ก่ ผกักวางตุง้ คะนา้ กะหล ่าปลี ผกักาด
เขียว และมนัหวานญ่ีปุ่ น การปลูกจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือแบบยกแคร่และแบบลงดินและท่ีส าคญัผกัท่ี
ปลูกทกุชนิดเป็นผกัปลอดสารพิษ 100 เปอร์เซนต ์

 



 

 

 

 



 

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ส่งเสริมให้เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว ต.เขาพระ จ.นครนายก ลดต้นทุนเพ่ิม
ผลผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ พร้อมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรหรือ ศพก. เป็นศูนย์กลาง โดยมี Young 
Smart Farmer เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในศูนย์ฯก่อนนำไปต่อยอดสู่กลุ่มแปลงใหญ่ 

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.64 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดนครนายก กล่าวว่า ได้มีการส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันแปลงใหญ่นครนายกมีทั้งสิ้น 43 แปลง แบ่งเป็นแปลงใหญ่ข้าว 27 แปลง 
ไม้ผล 10 แปลง ประมง 3 แปลง ปศุสัตว์ 2 แปลง และไม้ดอก-ไม้ประดับ 1 แปลง พืชผัก 1 แปลง ในส่วนของ
แปลงใหญ่ต้นแบบของนครนายกท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2559 เป็นแปลงใหญ่ที่ ต.เขาพระ ซึ่งเราคัดเลือกเป็นแปลง
ต้นแบบโดยเน้นให้เกษตรกรมีการวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกัน ทั้งส่งเสริมให้ลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต เน้นให้ผลิตตามความต้องการของตลาดตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีใช้ระบบตลาด
ทางการผลิต นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้งยังเป็น
ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน รวมถึงศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนด้วย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกพยายาม
ที่จะให้ Young Smart Farmer ที่เข้าร่วมอยู่ในแปลงใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนแปลงใหญ่ทั้งหมดเพ่ือให้มี
การเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย จึงได้เฟ้นหา Young Smart Farmer ที่จะมาขับเคลื่อนงานโดยมีคนแบบรุ่นเก่า 
ประธานกลุ่มต่างๆ เป็นพี่ผู้ให้คำปรึกษาต่อยอดต่อไป 

นายสุรพงษ์ บุญเคลิ้ม ประธานแปลงใหญ่ กล่าวว่า Young Smart Farmer ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำความรู้ที่
ได้อบรบมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยภาพรวมของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเขาพระ ส่วนมากทำ
พันธุ์ข้าว กข 47, กข 49 ส่งทางโรงสี ส่วนพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เก็บไว้ทานและแปรรูปขายตามหมู่บ้าน 
ชุมชน โดยมีสมาชิกท้ังหมด 74 คน มีการทำกิจกรรมผสมปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ วิเคราะห์ดินค่าของดินนำไปทำปุ๋ย
สั่งตัด ทำให้ลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตได้มากขึ้น จากที่เมื่อก่อนใช้สารเคมีตอนนี้เปลี่ยนมาใช้อินทรีย์แทน โดยมี
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้เข้ามาอบรมชี้แจงก่อนฤดูกาลเพาะปลูก จนปัจจุบันมีการต่อยอดจัดตั้งเป็น
ศูนย์ศพก.และสมาชิกในชุมชนก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สำหรับ นางสาวพิมพิมล น้ำทิพย์ เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดนครนายก กล่าวว่า การดำเนินงานแปลงใหญ่ ต.เขาพระ 
ได้รับการสนับสนุนจากภาคหน่วยงานภาครัฐ โดยที่สหกรณ์สนับสนุนรถดำนา ซึ่งกลุ่มแปลงนาใหญ่เขาพระนี้มี
ความเข้มแข็งในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ เช่น เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องฉีดพ่นยา ที่ลด
การใช้แรงงานของคน รวมถึงการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP ทำให้มีการแปรรูปข้าวคุณภาพ มีแพ็กเกจที่
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สหกรณ์ท่ีสนับสนุนแพ็กเกจข้าวอินทรีย์ และก็ได้พัฒนาไปจนถึงการ
เป็นกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพ โดยกลุ่มนี้ในส่วนของประธานแปลงใหญ่ได้ถูกคัดเลือกให้เป็น ศพก. แปลง
ใหญ่ข้าวของ อ.เมือง เป็นศูนย์ ศพก.หลักและแห่งแรกของที่นี้ ศพก.เขาพระนี้มีศูนย์การเรียนรู้ให้กับเกษตรกร
ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการเก็บเก่ียว การแปรรูป. 



 

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 17.00น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายปฐมชาติ 
ศรีเจริญจิตร์ นายเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล เกษตรอำเภอ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าฝ้ายดอยเต่า ที่ต่อยอด
เป็นศูนย์เรียนรู้การทอผ้าจกบ้านชั่งแปลง 8 ม.2 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ณโดยนางแสงเดือน เปี๊ยตัน 
ประธานกลุ่มกล่าวว่าก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 เริ่มจากสมาชิก 15 ราย ผลิตผ้าทอผ้าลายอนุรักษ์ด้วยสีจากธรรมชาติ 
ผสานภูมิปัญญาลายทอผ้าทอลายโบราณ ลายผ้าที่ข้ึนชื่อเป็นที่รู้จัก ได้แก่ ผ้าทอเกล็ดเต่า ลายดี ลายสอง ผ้าซิ่นตีน
จกลายโบราณ อีกทั้งคิดค้นลายใหม่พร้อมจดลายลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งชื่อตามผู้มีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนการดำเนินกับทางกลุ่ม เช่น “ลายภัควัต”, “ลายขันธหิรัญ” 

ซึ่งเป็นชื่อและนามสกุลของนายอำเภอ ส่วน ลาย”หงส์ละออ” เป็นชื่อเกษตรอำเภอ เพ่ือเป็นการแสดงแทนความ
ขอบคุณแทนใจจากกลุ่มท่ีร่วมขับเคลื่อนดำเนินการต่างร่วมกัน ส่วนลายผ้าต่างๆเหล่านี้ยังอนุรักษ์สอนต่อยอด
ให้แก่เยาวชนคนรุ่นหลัง ในพ้ืนที่อำเภอดอยเต่า โดยให้เทคนิคพิมพ์ลายลงกระดาษ ทำให้เยาวชนดูลายและ
สามารถขึ้นลายได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้โครงการต่อไปประธานกลุ่มวางแผนต่อยอดขายลายผ้า หรือเทคนิคที่
เป็นเอกลักษ์เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญานั้นมีรายได้ เพ่ิมอีกทางหนึ่งและสามารถต่อยอดทางอาชีพ
อย่างยั่งยืน 





 

เเม้ผลปาล์มที่ทยอยออกมาอาจจะราคาไม่ค่อยดี เเต่มีส่วนอ่ืนของปาล์มที่สร้างราคาได้ เพราะมีเเม่บ้าน จ. 
สตูล รวมตัวกันนำทางปาล์มไปใช้ประโยชน์ เเม่บ้านนำไปทำเครื่องจักสาน กระเป๋า ตระกร้า สร้างรายได้ให้
ชาวสวนปาล์มได้อีกทางหนึ่ง 

เป็นการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ของกลุ่มแม่บ้านทะเลดำที่นำทางปาล์มน้ำมันที่เหลือใช้ จากการนำใบไปทำ
ปุ๋ยหมัก มาทำเครื่องจักสาน เช่น ตะกร้ากระเป๋าใส่ผลไม้ และใส่สิ่งของไว้ไปจ่ายตลาด สร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
และกลุ่มจนเป็นที่รู้จัก 

แม่บ้านกลุ่มทะเลดำทุกคนเป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ที่มารวมตัวกันเพ่ือ
แปรรูปทางปาล์มน้ำมัน เป็นเครื่องจักสาน โดยบอกว่า ทางปาล์มน้ำมันในอดีตเปล่าประโยชน์ และยังเป็นขยะ
ภายในสวนปาล์มด้วย 

หนึ่งในสมาชิกกลุ่มแม่บ้านทะเลดำบอกว่า จะเลือกทางปาล์มน้ำมันที่เป็นลำสีเขียว นำมาเข้าเครื่องผ่าซีก ที่
ชาวบ้านทำขึ้นเอง จากนั้นนำไปต้มในน้ำร้อนประมาณ 10 นาท ี

เพ่ือให้ทางปาล์มน้ำมันไม่ข้ึนราได้ง่าย และคงทนสวยงาม เเละจักสานขึ้นรูปเป็นตะกร้าในรูปทรงต่างๆทั้งใบเล็ก ใบ
ใหญ่ชะลอมและท่ีใส่แก้วน้ำ โดยเฉพาะชะลอมที่ใส่ของได้น้ำหนักขนาด 2 กิโลกรัม 

สินค้าได้รับความนิยมมากมีลูกค้าสั่งซื้อไว้ใส่ผลไม้ตามเทศกาลต่างๆหรือติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมสั่งสินค้าได้ที่ 
089-468-1272 

เป็นตัวอย่างของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันวิถีใหม่ใน จ.สตูล ต้องปรับตัวและรู้จักการบริหารจัดการสวนปาล์ม
น้ำมันเพื่อลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ไม่ปล่อยให้สวนรกร้าง 


