
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ศูนย์บริการการ
พัฒนาปลวกแดง 

1. องคมนตรี ติดตามพร้อมขับเคลื่อนศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชดำริ 

ThailandPLUS 

2. องคมนตรี ติดตามพร้อมขับเคลื่อนศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชดำริ 

บ้านเมือง 

3. องคมนตรี ติดตามพร้อมขับเคลื่อนศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชดำริ 

Voice เสียงประชาชน 

MOU เคอรี่ 4. กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” พัฒนาเกษตรกรเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 

สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ 

5. จัดการระบบโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่ เน้นบริการส่ง 
สินค้าเกษตรรวดเร็ว ปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

Field Day 6.เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 Field Day จังหวัดระนอง ชูเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตปาล์มน้ำมัน ยกระดับรายได้เกษตรกร 

สมิหลาไทม์ 

7. เริ่มต้นฤดูกาล FIELD DAY มุ่งยกระดับรายได้เกษตรกร Songkla focus 
ประกันรายได้ 8. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล แนะเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันรีบแจ้งขึ้น

ทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเข้าร่วมโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ประจำปี 2564 

สำนักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

9. ตรวจสอบ 'ประกันรายได้เกษตรกร' ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2563/64 (งวดที่ 5) กรุงเทพธุรกิจ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ศทอ. 10. ศทอ.ขอนแก่น ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

ปี 2564 สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่ จ.มุกดาหาร 
สำนักข่าว 

 กรมประชาสัมพันธ์ 

Field day 11. ศทอ.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ ฐานการเรียนรู้ ในงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ที่ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

สำนักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร 

12. เกษตรหาดสำราญ จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนกองทุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอ
หาดสำราญ 

สำนักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

Field Day 13. อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
ใหม่ (Field day) 

สำนักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

Field Day 14. เกษตร กระบี่ พาไปชมการผลิตกาแฟขี้ชะมดและการจัดการสวนกาแฟอย่างมือ
อาชีพ ในงาน Field Day 2564 อำเภอลำทับ 

สำนักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

Field Day 15. อำเภอศรีสัชนาลัย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
(Field Day) ปี 2564 

สำนักข่าวความมั่นคง 



Field Day 16. จ.ร้อยเอ็ด จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 
ปี 2564 ณ ศูนย์เครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านร่องเตย 

สำนักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

แปลงใหญ่ 17. รวมกลุ่มยกระดับสินค้าแปรรูป แปลงใหญ่ปลานิลท่าข้าม สร้างรายได้งาม ไทยรัฐ 
ความมั่นคงทาง

อาหาร 
18. กระบี-่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงทางอาหาร News NBT Phuket 

ทุเรียน 19. ผจว.นนทบุรี สาธิตการปัดดอกทุเรียนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต สมาคมนักวิทยุกระจายเสียง 
นนทบุรี 

20.จังหวัดนนทบุรี นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่มี
คุณภาพ และมีราคาสูง โดยปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด จำนวน 2,272 ไร่ 
เกษตรกร 1,016 ครัวเรือน 

สวพ.FM91 

ข้าวโพดหวาน 21. ราคาข้าวโพดหวานร่วงหนัก ผู้ว่าฯต้องจัดกิจกรรมซับน้ำตาเกษตรกร Mathichon Online 
22. ผู้ว่าฯ เปิดงานวันข้าวโพดหวาน ช่วยเกษตรกรปลูกข้าวโพด บ้านเมือง 
23. ผู้ว่าฯ โคราช เปิดงานวันข้าวโพดหวาน ช่วยเหลือเกษตรกรโคราชเด้อ  สำนักข่าว  

กรมประชาสัมพันธ์ 
24. จัดงานข้าวโพดหวานช่วยเกษตรกร จ.นครศรีธรรมราช ThaiPBS 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องคมนตร ีตดิตามพรอ้มขับเคลือ่นศูนยบ์รกิารการพัฒนา

ปลวกแดงตามพระราชด าร ิ

17 มีนาคม 2021Thailandplusเกษตร / ส่ิงแวดลอ้ม 

 

วนัท่ี 17 มี.ค 2564 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขบัเคล่ือน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ลงพ้ืนท่ีเยีย่มชมศูนยบ์ริการการพฒันาปลวกแดงตามพระราชด าริ จงัหวดัระยอง 

โดยมี นายเข้มแข็ง ยตุิธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาญนะ เอ่ียมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นาย
กิตติพนัธ์ จนัทาศรี ผู้อ านวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่ และวิศวกรรมเกษตร ร่วมใหก้าร
ตอ้นรับ และนายหะพนัธ์  พลับพลาไชย ผู้อ านวยการศูนย์บริการการพฒันาปลวกแดงฯ รายงานผลสัมฤทธ์ิของการ
ด าเนินงานและแนวทางท่ีจะด าเนินงานในปี 2564 ในการน้ี องคมนตรีและคณะ ไดเ้ยีย่มชมกิจกรรมและการ
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยบ์ริการการพฒันาปลวกแดงฯ ในงานส่งเสริมการเกษตร งานประมง งาน
ชลประทาน งานปศุสัตว ์งานพฒันาท่ีดิน งานกรมการขา้ว งานวิชาการเกษตร นอกจากน้ี ยงัไดร่้วมปล่อยปลาและปลูก
ตน้รวงผ้ึงกบัคณะท างานฯ ดว้ย 

ส าหรับศนูยบ์ริการการพฒันาปลวกแดงตามพระราชด าริ จ.ระยอง ไดด้ าเนินงานสนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาตั้งแต่ปี 2523 เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีของจงัหวดั
ระยองและจงัหวดัชลบุรี เป็นสภาพป่าถูกท าลาย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร และประสบปัญหาผลผลิต
ตกต ่า รายไดล้ดลง เน่ืองจากขาดความอุดมสมบูรณ์ของดินและขาดแหล่งน ้า ประกอบกบัช่วงเวลานั้นพ้ืนท่ีไดถู้ก
อิทธิพลของนายทุนขยายเขตการเป็นเจา้ของท่ีดินเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศชาติ เม่ือทราบ
ฝ่าละอองธุลีพระบาท เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2523 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้
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พระราชทานพระราชด าริว่าบริเวณอ่างเก็บน ้าดอกกราย อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,300 ไร่ 
ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถส่งน ้ามายงับริเวณดงักล่าวไดจึ้งทรงแนะน าให้จดัเป็นศูนยก์ลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพ
พิเศษแก่ราษฎร และทรงพระราชทานแนวทางการพฒันาไว ้4 ประการ คอื 

1.ใหพ้ฒันาดา้นการเกษตร โดยเฉพาะปศุสัตวแ์ละประมง เพื่อการบริโภคและส ารองอาหารไวใ้นยามวิกฤต มลูสัตวท์ า
เป็นเช้ือเพลิงและปุ๋ยบ ารุงดิน 

2.ใหมี้ศูนยฝึ์กปฏิบติัการดา้นประกอบอาชีพ โดยมีแปลงสาธิตของราษฎรตวัอยา่ง สร้างบา้นพกัอาศยัโดยปลูกพืช และ
เล้ียงสัตวค์วบคู่กนัไป 

3.ใหจ้ดัเป็นศูนยก์ลางส่งเสริมการเล้ียงปศุสัตว ์โดยใหร้าษฎรยมืพ่อพนัธุ์แม่พนัธุ์ท่ีดีไปผสม หรือเล้ียงแลว้ส่งลูกคนื 
หรือขายใหร้าษฎรน าไปเล้ียง 

4.ใหมี้ศูนยพ์ฒันาการเกษตร เพ่ือศึกษาและเยี่ยมชมเพื่อน าเอาแบบอยา่งการด าเนินงานและการจดัการไร่นา ไป
พิจารณาตดัสินใจในการปรับปรุงไร่นาของตนเอง 

ปัจจุบนั ศูนยบ์ริการการพฒันาปลวกแดงตามพระราชด าริ จ.ระยอง เป็นศูนยส์าขาของศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้น
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ.ฉะเชิงเทรา ตามนโยบายของ ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไดเ้ตรียมปรับแผนการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน ใหส้ามารถขยายผลไปปสู่พ้ืนท่ีเป้าหมายและพฒันาไปสู่การเกษตร
สมยัใหม ่ภายใตแ้ผนแม่บทระยะ 5 ปี และสอดคลอ้งกบัพระราชด าริ ท่ีไดพ้ระราชทานแนวทางการพฒันาไว ้4 

ประการ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร เนน้การบริการดา้นอาชีพ ในเร่ืองของพืชอายส้ัุนท่ีใหผ้ลผลิตเร็ว มี
ผลตอบแทนสูง เช่นไมด้อกไมป้ระดบั และดา้นไมผ้ล เนน้การ น าเทคโนโลยเีขา้มาใชจ้ดัการใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
รวมทั้งจดัท าแปลงเรียนรู้ภายในศูนยฯ์ เพ่ือใหเ้กษตรกร มาดูงานและสามารถน าไปปฏิบติัตามไดจ้ริง รวมทั้งสามารถ
ถ่ายทอดและขยายผลใหก้บัเกษตรกรอ่ืนๆ หรือประชาชนท่ีสนใจสามารถเขา้มาเรียนรู้ดา้นการเกษตรไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

วันที่ 17 มี.ค 2564 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ 
จังหวัดระยอง โดยมี นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาญนะ เอ่ียมแสง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดระยอง นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่                          
และวิศวกรรมเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนายหะพันธ์  พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนา
ปลวกแดงฯ รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานและแนวทางท่ีจะดำเนินงานในปี 2564  ในการนี้ 
องคมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมและการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ศูนย์บริการการพัฒนา
ปลวกแดงฯ ในงานส่งเสริมการเกษตร งานประมง งานชลประทาน งานปศุสัตว์ งานพัฒนาที่ดิน งานกรมการ
ข้าว งานวิชาการเกษตร นอกจากนี้ ยังไดร้่วมปล่อยปลาและปลูกต้นรวงผึ้งกับคณะทำงานฯ ด้วย 

สำหรับศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาตั้งแต่ปี 2523 
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี เป็นสภาพป่าถูกทำลาย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพการเกษตร และประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ รายได้ลดลง เนื่องจากขาดความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
ขาดแหล่งน้ำ ประกอบกับช่วงเวลานั้นพื้นที่ได้ถูกอิทธิพลของนายทุนขยายเขตการเป็นเจ้าของที่ดินเพ่ิมข้ึน ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ เมื่อทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 
2523 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้พระราชทานพระราชดำริว่าบริเวณอ่างเก็บน้ำ
ดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,300 ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่สามารถส่งน้ำมายัง
บริเวณดังกล่าวได้ จึงทรงแนะนำให้จัดเป็นศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร และทรง
พระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ 4 ประการ คือ 

1. ให้พัฒนาด้านการเกษตร โดยเฉพาะปศุสัตว์และประมง เพ่ือการบริโภคและสำรองอาหารไว้ในยามวิกฤต 

มูลสัตว์ทำเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยบำรุงดิน 

2. ให้มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านประกอบอาชีพ โดยมีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอย่าง สร้างบ้านพักอาศัย 



โดยปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป 

3. ให้จัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยให้ราษฎรยืมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีไปผสม หรือเลี้ยงแล้วส่ง
ลูกคืน หรือขายให้ราษฎรนำไปเลี้ยง4.ให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตร เพ่ือศึกษาและเยี่ยมชมเพ่ือนำเอาแบบอย่าง
การดำเนินงานและการจัดการไร่นา ไปพิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงไร่นาของตนเอง 

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง เป็นศูนย์สาขาของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา ตามนโยบายของ ดร.ทองเปลว กอง
จันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมปรับแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้สามารถขยายผล
ไปปสู่พ้ืนที่เป้าหมายและพัฒนาไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้แผนแม่บทระยะ 5 ปี และสอดคล้องกับ
พระราชดำริที่ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ 4 ประการ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร เน้นการ
บริการด้านอาชีพ ในเรื่องของพืชอายุสั้นที่ให้ผลผลิตเร็ว มีผลตอบแทนสูง เช่นไม้ดอกไม้ประดับ และด้านไม้ผล 
เน้นการ               นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทัง้จัดทำแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ 
เพ่ือให้เกษตรกร  มาดูงานและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้จริง รวมทั้งสามารถถ่ายทอดและขยายผลให้กบั
เกษตรกรอ่ืนๆ              หรอืประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ด้านการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” พัฒนาเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกส ์
กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” พัฒนาเกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ตลอดซัพ
พลายเชน  เน้นบริการจัดส่งสินค้าเกษตรรวดเร็วและปลอดภัยถึงมือผู้รับปลายทาง  

            ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต 
และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจการเกษตรได้อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาเกษตรกร
ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” ซึ่งจะทำ
ให้เกษตรกรมีช่องทางในการสร้างรายได้ท่ีแน่นอน ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นส่งเสริม
รูปแบบการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ใน
การพัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าคุณภาพ การขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบตลาดสินค้า
เกษตรในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ตลาดแบบออนไลน์มากข้ึน ดังนั้นการเสริมสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ การจัดการระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ตลอดกระบวนการผลิต 
ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างครบวงจร ซึ่งจะเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค และสร้างความมั่นคง
ทางด้านรายได้แก่เกษตรกร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  

 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำ
แนวนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาบูรณาการการทำงาน
อย่างเข้มข้นกับทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพ่ือเป็นการขยายโอกาส
ด้านการตลาดและโลจิสติกส์ให้กับเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดพิธีลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความ
รว่มมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร” ระหว่างนายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร และนายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ 
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี     



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิ
สติกส์ภาคการเกษตร กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาเกษตรกร ในการจัดการระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ตลอดห่วงโซ่ 
ได้แก่ กระบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การ
บริหารสินค้าคงคลัง การตลาด ตลอดจนกระบวนการจัดส่ง จนถึงการส่งมอบสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค และเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการขนส่ง ระหว่างเกษตรกร กับเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ด้วยการสนับสนุน
ค่าบริการจัดส่งสินค้าเกษตรในราคาที่เหมาะสม บริการที่รวดเร็ว และสินค้าปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค โดยทั้ง
สองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในหลายด้าน ได้แก่ การเข้าถึงบริการจัดส่งสินค้าเกษตร ที่
รวดเร็ว และปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมสอดคล้อง กับรูปแบบสินค้า
ด้านการเกษตร 

 

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ทำงานร่วมกับกรมส่งเสริม
การเกษตรในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนการระบายสินค้าเกษตร 
โดยดำเนินการจัดตั้งจุดให้บริการจัดส่งผลไม้ที่จุดรวมสินค้า สำหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ผล พร้อมให้
ส่วนลดค่าจัดส่ง ในส่วนของเกษตรกรรายย่อยที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ยังได้รับส่วนลดเฉพาะค่าจัดส่งใน
อัตราพิเศษ เพียงแค่เกษตรกรนำทะเบียนเกษตรกรหรือทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมาแสดง ณ จุดส่งสินค้า 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรม "ส่งของขวัญปีใหม่ @ ตลาดเกษตรกรออนไลน์. com" โดยลดราคาค่าจดัส่งให้
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าเกษตรในการค้าออนไลน์ โดยทาง
บริษัทได้ร่วมลงพ้ืนที่พบปะเกษตรกรที่ต้องการพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าเกษตรเพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมและการอำนวยความสะดวกในการจัดส่งและร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการบรรจุภัณฑ์และ
การจัดส่งให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ อีกด้วย 

 

ขณะที่ นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ 
เอ็กซ์เพรส  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีความยินดีที่ได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรไทย พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับปลายทางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งมีการมอบส่วนลดอัตราพิเศษให้กับเกษตรกรที่โชว์เล่มทะเบียน
เกษตรกรที่ร้านเคอรี่ เอ็กซ์เพรส พาร์เซ็ลชอป จะได้ส่วนลดในอัตราพิเศษ 10% นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้มี
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับสินค้าทางการเกษตรรูปแบบต่างๆ โดยความพิเศษของบรรจุภัณฑ์ คือ มี
ความแข็งแรงและเพ่ิมความหนาของกล่องถึง 5 มิลลิเมตร พร้อมรูระบายอากาศ เพ่ือให้กล่องมีความแข็งแรง 
สำหรับการจัดส่งผลผลิตทางการเกษตรให้คงคุณภาพและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เมื่อถึงปลายทาง นอกจากนี้ ยัง
มีการจัดรถเข้ารับผลิตผลถึงท่ี และบริการให้คำปรึกษาการบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงผู้รับมาเป็น
อันดับหนึ่ง ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีต้องการเพ่ิมขีด
ความสามารถและสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์แก่ภาคการเกษตรของไทย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เร่ิมต้นฤดูกาลผลติใหม่ ปี 2564 Field Day จังหวดัระนอง ชูเพิม่
ประสิทธิภาพการผลติปาล์มน ้ามัน ยกระดับรายได้เกษตรกร 
 

 

เร่ิมต้นฤดูกาลผลติใหม่ ปี 2564 Field Day จังหวัดระนอง ชูเพิม่ประสิทธิภาพการผลติปาล์ม
น ้ามัน ยกระดับรายได้เกษตรกร 
    กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ร่วมกบั
ส านกังานเกษตรจงัหวดัระนอง จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field 

Day) ปี 2564 ในวนัพุธท่ี 17 มีนาคม 2564 ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้
เกษตร (ศพก.) อ าเภอเมืองระนอง หมู่ท่ี 7 บา้นห้วยปลิง ต าบลราชกรูด อ าเภอเมืองระนอง จงัหวดั
ระนอง                   
    นายสุพิท  จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร ท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ให้
ขอ้มูลวา่ หลกัการคิดของการจดั Field Day “เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” โดยเกษตรกรจะ
สามารถเร่ิมตน้การผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยแีละภูมิปัญญาท่ีมีความเหมาะสมกบั
พื้นท่ี โดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะใหบ้ริการ 
           ดา้นการเกษตรตามบทบาทภารกิจ โดยผา่นกลไก ศพก. เพือ่ใหเ้กษตรกรเขา้ถึงปัจจยัการผลิต
และบริการทางการเกษตรในการจดังาน Field day ใชศู้นยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้



เกษตร หรือ ศพก. เป็นสถานท่ีจดังาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร มีเกษตรกรผูน้ าเป็นผูบ้ริหาร
จดัการ การจดังาน Field day เป็นสัญญาณของการเร่ิมตน้ฤดูการผลิตใหม่ท่ีเหมาะสมของ
เกษตรกร เพื่อเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรไดเ้ขา้มาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยกีารผลิตใหม่ๆ และเลือกใช้
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ตลอดจนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเกษตรกรดว้ยกนัเอง รวมทั้ง
นกัวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา จากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการตลาดและขอ้มูลข่าวสาร
ต่าง ๆ 
              ส าหรับการจดังาน Field Day ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้
เกษตรอ าเภอเมืองระนอง ไดชู้ประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลม์น ้ามนัและการสร้างอาชีพเสริม
เพิม่รายได ้โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ในอ าเภอเมืองระนองประกอบอาชีพท าสวนยางพารา และปาลม์
น ้ามนั มีพื้นท่ีปลูกปาลม์น ้ามนั รวม 26,069 ไร่ เป็นพื้นท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ 25,852 ไร่ ผลผลิต
เฉล่ีย 3,174 กิโลกรัม/ไร่/ปี 

    นายสุพิทใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ ส าหรับการจดังาน Field day ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา้เกษตรอ าเภอเมืองระนอง ไดรั้บเกียรติจากนายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ซ่ึงการจดังานคร้ังน้ี เป็น 1 ใน จ านวน 19 จุด ทัว่ประเทศท่ีผูบ้ริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นท่ีร่วมกิจกรรม                     กิจกรรมหลกัภายในงาน
ประกอบดว้ยสถานีเรียนรู้ จ านวน 4 สถานี ไดแ้ก่1.การจดัการสวนปาลม์น ้ามนัคุณภาพ 2.การลด
ตน้ทุนในสวนปาลม์น ้ามนั 3.การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชในสวนปาลม์น ้ามนั 4.การเสริมสร้างรายได้
ในส่วนปาลม์น ้ามนั กิจกรรมรอง ไดแ้ก่ การใหบ้ริการดา้นการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรม
เสริม ไดแ้ก่ นิทรรศการ การจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑจ์ากตลาดเกษตรกร Young 

Smart Farmer กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เครือข่าย ศพก. และวิสาหกิจชุมชน ทั้งน้ีสามารถสอบถาม
ขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตรจงัหวดัระนองและส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองระนอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เร่ิมต้นฤดูกาล FIELD DAY มุ่งยกระดับรายได้เกษตรกร 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัระนอง 
จดั งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ในวนัพุธท่ี 17 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) อ าเภอเมืองระนอง หมู่ท่ี 7 บา้นห้วยปลิง ต าบลราชกรูด อ าเภอเมือง
ระนอง จงัหวดัระนองRead 

 

นายสุพิท จิตรภักดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร ท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ให้ขอ้มูลว่า หลกัการคิดของการจดั 
Field Day “เพ่ือถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” โดยเกษตรกรจะสามารถเร่ิมตน้การผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท่ีมีความเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี โดยหน่วยงานต่างๆ ภายใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้บริการ 

ดา้นการเกษตรตามบทบาทภารกิจ โดยผา่นกลไก ศพก. เพื่อให้เกษตรกรเขา้ถึงปัจจยัการผลิตและบริการทางการเกษตรในการจดังาน 
Field day ใชศู้นยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร หรือ ศพก. เป็นสถานท่ีจดังาน และเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตร มีเกษตรกรผูน้ าเป็นผูบ้ริหารจดัการ การจดังาน Field day เป็นสัญญาณของการเร่ิมตน้ฤดูการผลิตใหม่ท่ี
เหมาะสมของเกษตรกร เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรไดเ้ขา้มาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ และเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี ตลอดจนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเกษตรกรดว้ยกนัเอง รวมทั้งนกัวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา จาก
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงช่องทางการตลาด และขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 

ส าหรับการจดังาน Field Day ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรอ าเภอเมืองระนอง ไดชู้ประเด็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตปาลม์น ้ามนั และการสร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได ้โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ในอ าเภอเมืองระนองประกอบอาชีพ
ท าสวนยางพารา และปาลม์น ้ามนั มีพ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ามนั รวม 26,069 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีให้ผลผลิตแลว้ 25,852 ไร่ ผลผลิต
เฉล่ีย 3,174 กิโลกรัม/ไร่/ปี 

นายสุพิท ให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมว่า ส าหรับการจดังาน Field day ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรอ าเภอ
เมืองระนอง ไดรั้บเกียรติจากนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ซ่ึงการจดังานคร้ังน้ี เป็น 1 ใน 
จ านวน 19 จุด 

https://songkhlafocus.com/41321/


ทัว่ประเทศท่ีผูบ้ริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพ้ืนท่ีร่วมกิจกรรม กิจกรรมหลกัภายในงานประกอบดว้ยสถานีเรียนรู้ จ านวน 
4 สถานี ไดแ้ก่ 1.การจดัการสวนปาลม์น ้ามนัคุณภาพ 2.การลดตน้ทุนในสวนปาลม์น ้ามนั 3.การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชใน
สวนปาลม์น ้ามนั 4.การเสริมสร้างรายไดใ้นส่วนปาลม์น ้ามนั กิจกรรมรอง ไดแ้ก่ การให้บริการดา้นการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ 
กิจกรรมเสริม ไดแ้ก่ นิทรรศการ การจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑจ์ากตลาดเกษตรกร Young Smart 

Farmer กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เครือข่าย ศพก. และวิสาหกิจชุมชน ทั้งน้ีสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตร
จงัหวดัระนองและส านกังานเกษตร อ าเภอเมืองระนอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล แนะเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันรีบแจ้งขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ประจำปี 
2564 

 

  วันนี้ (17 มี.ค.64) นายสภุาพ จีนเมือง พาณิชย์จังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ด้วยคณะอนุกรรมการบริหาร
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ประจำปี 2564 ได้มีมิติในการประชุมครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 มอบให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในส่วนกลางและภูมิภาค ดำเนินการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรรับทราบเกี่ยวกับนโยบายประกัน
รายได้ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรดำเนินการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2564 โดย
ด่วน เพ่ือรับสิทธิรับเงินประกันรายได้ตามโครงการฯ ปี 2564 

 

        โดยให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน แจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพ่ือเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ ฯ ปี 2564 เพ่ือรับการช่วยเหลือ ซึ่งจะต้องเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยจะได้รับเงินชดเชยตามพ้ืนที่
ที่ปลูกจริงแต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ และต้องเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี 
โดยมีราคาเป้าหมายผลปาล์มทะลาย (คุณภาพน้ำมัน 18 %) กิโลกรัมละ 4 บาท ซึ่งจะใช้ราคาตลาดอ้างอิงที่
กำหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้ฯ ปี2564 เท่ากันสำหรับทุกจังหวัดแหล่งผลิต 
สำหรับการจ่ายเงิน ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยเป็นงวด งวดละ 30 วัน และจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน (กรณี
วันหยุดจะเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น) 

 

        ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล จึงขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดสตูล ขึ้น
ทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตร ประจำปี 2564 ให้เป็นปัจจุบันโดยเร็วที่สุด เพ่ือรับสิทธิ์ตามโครงการฯ 
ดังกล่าว 

 



 

ตรวจสอบ 'ประกันรายได้เกษตรกร' ข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ปี 2563/64 (งวดที ่5) 

 

17 มีนาคม 2564 

 800 

ตรวจสอบ "ประกนัรายได้เกษตรกร" ผู้ปลกูข้าวโพดเลีย้งสัตว์ปี 2563/64 (งวดที ่
5) ประกาศเกณฑ์กลางอ้างองิ 
ติดตามความคืบหน้าโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" วันนี้ (17 มี.ค.64) กรมการค้าภายใน เผยแพร่ ประกาศคณะอนุกรรมการ
ก ากับดูแลและก าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ เร่ือง การก าหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและ
การชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ปี 2563/64 งวดที ่5 ความว่า 
ตามที่คณะอนุกรมการก ากับดูแลและก าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ได้ออกประกาศ
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลและก าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกผู้ปลูกข้าวโพดเลีย้ง
สัตว์ เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ กรด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ปี 2563/64 ลง
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ไปแล้วนั้น 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลปละก าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ได้มีมติในคราว
ประชุม คร้ังที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2564 เห็นชอบการก าหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ปี 2563 /64 (งวดที่ 5) ดังนี ้
ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจ าวันที่ 20 มีนาคม 2564 เพ่ือใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการ "ประกนัรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูก
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ปี 2563 /64 (งวดที่ 5) ส าหรับเกษตรกรที่ขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์กับกรมส่งเสริม
การเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 กมุภาพันธ์ 2564 ถึง
วันที่ 19 มีนาคม 2564 ส าหรับข้าวโพดเลีย้งสัตว์เมล็ดความช้ืนไม่เกนิ 14.5% กิโลกรัมละ 8.63 บาท  

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่าง เม่ือค านวณส่วนต่างจากราคาเป้าหมาย กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ตามข้อ 1 แล้ว ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในคร้ังนี้
สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 8.50 บาท) จึงไม่มีการจ่ายชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกร 
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 ศทอ.ขอนแก่น ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรปี 2564 ส าหรับ
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป ท่ี จ.มุกดาหาร 

        ดร.เสง่ียม กอนไธสง ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดั
ขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะเจา้หนา้ท่ีศนูยฯ์ ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพการเกษตรปี 2564  

        ส าหรับเกษตรกรและประชาชนทัว่ไป หลกัสูตร การป้องกนัควบคุมศตัรูพืชโดยศตัรูธรรมชาติ
และชีวภณัฑ ์(ไส้เดือนฝอย) รุ่นท่ี 9 โดย ไส้เดือนฝอย สายพนัธ์ุไทย ก าจดัแมลง สามารถใชค้วบคุม
หนอนกระทูห้อม หนอนกระทูผ้กั หนอนใยผกั หนอนดว้งหมดัผกัและตวัเตม็วยั หนอนกินใตเ้ปลือก
ลองกอง รวมถึงปลวกและแมลงสาบไดอี้กดว้ย พร้อมทั้งฝึกปฏิบติัการผลิต ขยายไสเ้ดือนฝอย ณ ศูนย์
ฝึกอาชีพบา้นขามป้อม ต.บางทรายนอ้ย อ.หวา้นใหญ่ จ.มุกดาหาร มีเกษตรกรเขา้ร่วมอบรม 45 คน 
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ศทอ.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ ฐานการเรียนรู้ ใน
งานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือเร่ิมฤดูกาลผลติใหม่ (Field day) ท่ี อ.
บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

 

        วนัน้ี (17 มีนาคม 2564) ดร.เสง่ียม กอนไธสง ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริม
เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให ้นางสาว
ดารุณีย ์เพ่ิมอุดมวฒันา นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นางสาวทิพยวรรณ มูลตรี
ภกัดี นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติัการ และเจา้หนา้ท่ีศูนยฯ์ ร่วมจดันิทรรศการและถ่ายทอด
ความรู้ ฐานการเรียนรู้เร่ือง “การใชส้ารชีวภณัฑใ์นการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในการผลิตผกัอินทรีย ์” ใน
งานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือเร่ิมฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564 ณ ศูนยเ์ครือข่ายศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร(ศพก.) บา้นหินฮาว หมู่ท่ี 4 ต.โนนฆอ้ง อ.บา้นฝาง จ.
ขอนแก่น โดยมี นายศรัทธา คชพลายกุต ์รองผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และ
มีเกษตรกรเขา้ร่วมงาน 100 คน 
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เกษตรหาดส าราญ จังหวดัตรัง ขับเคล่ือนกองทุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
อ าเภอหาดส าราญ 

 

        วนัน้ี( 17 มีนาคม 2564 ) นายนนทน์ภนต ์นาพอ เกษตรอ าเภอหาดส าราญ เปิดเผย
วา่ ส านกังานเกษตรอ าเภอหาดส าราญ  จงัหวดัตรัง จดัประชุมคณะกรรมการกลุม่แมบ่า้นเกษตรกร
อ าเภอหาดส าราญ เพื่อพิจารณาเงินกูก้องทนุกลุม่แม่บา้นเกษตรกรอ าเภอหาดส าราญ โดยใหกู้ใ้นอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 1 และมีระยะเวลาผอ่นช าระไม่เกิน 1 ปี มีกลุม่แม่บา้นเกษตรกรเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับการพิจารณา จ านวน 3 กลุ่ม เพื่อใชข้บัเคล่ือนกิจกรรมของกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกร
ต่อไป ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรัง 

        ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายส่งเสริมและพฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกร มาตั้งแต่
ปี 2513 โดยส่งเสริมให้สตรีในภาคเกษตรรวมตวักนัเป็นกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรตามความสมคัร
ใจ เพื่อใหรู้้จกัท างานเป็นหมู่คณะภายใตก้ติกากลุม่ โดยสมาชิกเพื่อสมาชิก มีการบริหารงานในรูป
คณะกรรมการซ่ึงมีตั้งแต่ระดบัต าบล อ าเภอ จงัหวดั เขต และระดบัประเทศ มีศกัยภาพในการด าเนินงาน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงวิสาหกิจชุมชนและเชิงธุรกิจ ทั้งยงัช่วยผลกัดนันโยบายกรมส่งเสริม
การเกษตรและของรัฐบาลอยา่งไดผ้ลดี ซ่ึงก่อใหเ้กิดเครือข่ายความร่วมมือและการด าเนินการเพื่อการ
พฒันาองคก์รเกษตรกรใหเ้ขม้แขง็ 
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อ าเภอนาโยง จังหวดัตรัง เปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาล
ผลติใหม่ (Field day) 

 

            วนัน้ี(17 มีนาคม พ.ศ.2564) นายประโยชน ์สมศกัด์ิ นายอ าเภอนาโยง จงัหวดัตรัง  เป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน วนัถา่ยทอดเทคโนโลยเีพ่ือเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม ่(Field day)   ณ ศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรอ าเภอนาโยง (บา้นนายประกิจ จิตใจภกัด์ิ) หมู่
ท่ี 5 อ าเภอนาโยง  จงัหวดัตรัง  

            ทั้งน้ี   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่นอ้งเกษตรกรในช่วงฤดูกาลผลิต
ใหม่ ปี 2564 ท่ีก าลงัจะมาถึงน้ี จึงไดม้อบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกดั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิต
ใหม่ (Field Day) ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้
เกษตร (ศพก.) 882 แห่ง และศูนยเ์ครือข่ายทัว่ประเทศ เพื่อกระตุน้ใหเ้กษตรกรเร่ิมตน้การผลิตในปี
การเพาะปลูกใหม ่โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีความเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีของตนเอง สามารถวิเคราะห์
ปัญหา และมีฐานเรียนรู้  

            ซ่ึงจะมีหน่วยงานต่าง ๆ เขา้มาใหบ้ริการดา้นการเกษตรตามภารกิจ ทั้งการเขา้ถึง
เทคโนโลย ีช่องทางการตลาด แหล่งขอ้มลูความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้
เกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลกัของแต่ละพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ ขา้ว พชืไร่ ไมย้นืตน้ ผกั/สมุนไพร ไม้
ผล ปศสุัตว ์และประมง เป็นตน้ 
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อ าเภอศรีสัชนาลยั จัดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
(Field Day) ปี 2564 

 

 
สุโขทัย – จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ประจ าอ าเภอศรีสัชนาลัย 

วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. ณ ท่ีท าการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานแม่สิน หมู่ 24 ต าบลแม่สิน อ าเภอศรีสัช
นาลยั จงัหวดัสุโขทยั โดยมีนายโอวาท พฒันชยัวงศ ์หวัหนา้กลุ่มยุทศาสตร์และสารสนเทศ ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุโขทยัเป็นประธานเปิดงาน 

งานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานใน
สังกดัร่วมกนัจดักิจกรรมวนัถ่ายทอดเทคโนโล ยีเพ่ือเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ หรือท่ี เรียกว่า “งานวนั Field Day” เพื่อเปิดโอกาสให้
เกษตรกรไดรั้บทราบเทคโนโลยี การผลิตใหม่ๆ  ช่องทางการตลาด แหล่งขอ้มูล การเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีของตนเอง 
ตลอดจนไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเกษตรกรดว้ยกนัเองรวมทั้งนกัวิชาการผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา ซ่ึงเป็นตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆในสังกดั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลกัในการจดังาน Field day และใชศู้นยเ์รียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร หรือ ศพก. ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรท่ีมีเกษตรกรผูน้ าเป็นผูบ้ริหารจดัการ ภายใตก้ารสนบัสนุนของ
ทุกหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสถานท่ีจดังานการจดังาน Field day และเป็นสัญญาณของการเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิต
ใหม่ท่ีเหมาะสม 

ส าหรับการจดังานวนั Field Day ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรอ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยัในวนัน้ี 
กิจกรรมหลกั คือ “ส้มเขียวหวาน” ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกในอ าเภอศรีสัชนาลยั ตามระบบทะเบียนเกษตรกรปี 2563 ประมาณ 46,274 ไร่ 
เกษตรกร 3,664 ครัวเรือน สร้างรายไดไ้ม่นอ้ยกว่า 400 ลา้นบาท และในวนัน้ีมีเกษตรกรกลุ่มส้มแปลงใหญ่แมสิ่นพฒันาและวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มส้มเขียวหวานแปลงใหญ่แมสิ่นพร้อมดว้ยเกษตร กร ในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงมาร่วมงาน 100 คน การจดังานในวนัน้ีไดรั้บความ
ร่วมมือเป็นอยา่งดี 

โดยมีส านกังานเกษตรจงัหวดัสุโขทยั, ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัสุโขทยั, เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัสุโขทยั, พฒันาท่ีดินจงัหวดัสุโขทยั, สหกรณ์
จงัหวดัสุโขทยั, ไปรษณียจ์งัหวดัสุโขทยั, พาณิชยจ์งัหวดัสุโขทยั, ประมงจงัหวดัสุโขทยั, พลงังานจงัหวดัสุโขทยั, องคก์ารบริหารส่วนต าบล
แม่สิน, น ้าตาลทิพยสุ์โขทยั, กระทรวงพาณิชยส์ถาบนัเกษตรกร Smart Famer, และ Young Smart Farmer จงัหวดัสุโขทยั
และหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมสร้างฐานการเรียนรู้ภายในงานอีกดว้ 



 

รวมกลุ่มยกระดับสินค้าแปรรูป แปลงใหญ่ปลานิลท่าข้าม สร้างรายได้
งาม 

 
เมื่อวนัท่ี 17 มี.ค.64 นางสาวนุชจรี บุญมี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ ่ต าบลท่าขา้ม กล่าวว่า ผูเ้ลี้ยงปลา ต.ท่าขา้ม อ.พนสั
นิคม ในปี 2560 มีสมาชิก 15 ราย จนกระทัง่ เดือนตุลาคม ปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตรเขา้มาสนบัสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรเขา้
ร่วมโครงการระบบเกษตร แบบแปลงใหญ่ และไดจ้ดทะเบียนเป็น “วิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ ่ต.ท่าขา้ม อ.พนสันิคม” โดยมีสมาชิกร่วม
ก่อตั้ง จ านวน 28 ราย ต่อมาไดรั้บงบประมาณสนบัสนุน จากโครงการเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรรายยอ่ย จ านวน 300,000 บาท ใน

การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการแปรรูป และไดม้ีหน่วยงานราชการร่วมบูรณาการให้การสนบัสนบัสนุนจนถึงปัจจุบนั 

นอกจากน้ี ยงัมีผูส้นใจท่ีมาศึกษาดูงานไดน้ าไปเป็นแบบอย่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแกไ้ข ปัญหาดา้นการเกษตรต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั ในดา้นการลดตน้ทุนการผลิต การอนุรักษดิ์นและน ้าเพ่ือการเกษตร และการสร้างรายไดใ้ห้แก่สมาชิก จึงเกิดเป็นการจดัตั้งเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนปลานิลแปลงใหญ ่ต.ท่าขา้ม อ.พนสันิคม เพื่อการผลิตอาหารอดัเม็ดลอยน ้า แปรรูปปลานิลเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ เช่น จ๊อปลาเพ่ือสุขภาพ 
ปลานิลแดดเดียว ปลายอพริกไทยด า คัว่กลิ้งปลานิล คุณภาพ GAP ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองมาตรฐาน อย. และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการขอการรับรอง เป็นการสร้างรายได ้โดยการส่งเสริมดา้นการลดตน้ทุนการผลิต และการส่งเสริมการท าการเกษตรท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงถือเป็น
กิจกรรมท่ีเด่นกิจกรรมหน่ึง ภายใตศู้นยเ์รียนรู้การจดัการดา้นประมงแบบครบวงจรของชุมชนน้ี 

นางสาวนงขวญั ภู่พุ่ม เกษตรอ าเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ ่ต.ท่าขา้ม มีการประสานงานกบัหน่วยงานใน
และนอกพ้ืนท่ีเป็นประจ า ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันากลุ่ม การบูรณาการเช่ือมโยง เครือข่ายการสนบัสนุน
ของภาครัฐ หลายหน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมประมง ในการให้เกษตรกรมารวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่เพื่อการบริหารจดัการ 
เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรในการลดตน้ทุน และเพ่ิมผลผลิต ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรในชุมชนให้มีอาชีพและรายไดท่ี้มัน่คงและ
ยัง่ยืน ส่งเสริมความรู้ดา้นการผลิตและการจดัการสินคา้เกษตรให้ปลอดภยัและไดม้าตรฐาน เป็นการสร้างงาน สร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน หาก
กรณีมีปัญหา หรือขอ้หารือ กลุ่มจะประชุมเร่งด่วนเพื่อแกไ้ข เช่น ปัญหาดา้นผลผลิตตกต ่า ผลผลิตขาดตลาด ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยกลุ่มมกีาร
จดัตั้งกองทุนอาหารปลาอดัเม็ด และจ าหน่ายให้กบัสมาชิกในราคาถูก ปัจจุบนัมีกองทุน หมุนเวียนในการซ้ืออาหารอดัเม็ดจ าหน่ายให้กบัสมาชิก 
จ านวน 100,000 บาท และยงัมีการระดมหุ้นในการออมเงินและเป็นกองทุนกูยื้มเงินให้กบัสมาชิกในอตัราดอกเบ้ียต ่าส าหรับการประกอบ
อาชีพดา้นการเกษตร 

 



 

จ.ร้อยเอด็ จัดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาลผลติใหม่ 
(Field day) ปี 2564 ณ ศูนย์เครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านร่อง
เตย 

 

        วนัท่ี 16 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายชยนัต ์ศิริมาศ ผูว้า่ราชการจงัหวดั
ร้อยเอด็ มอบหมายให้ นายชนาส ชชัวาลวงศ ์รองผูว้า่ราชการจงัหวดัร้อยเอด็ เป็นประธานการจดังานวนั
ถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564 ณ ศนูยเ์ครือข่ายเกษตร
ทฤษฎีใหมบ่า้นร่องเตย หมู่ท่ี 7 ต าบลโพธ์ิทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยมี นายณฐัพล แป้น
นอก สหกรณ์จงัหวดัร้อยเอด็ วา่ท่ีร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอ าเภอโพนทอง หวัหนา้ส่วน
ราชการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เขา้
ร่วมในการจดังานคร้ังน้ี  

         การจดังานวนั Field Day ในวนัน้ีไดน้ าเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนและการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
มนัส าปะหลงัมาใช ้ใหเ้กษตรกรไดเ้รียนรู้การเพ่ิมอินทรียวตัถุในดิน (โดยการไถกลบปุ๋ ยพืชสด) การใช้
โดรนเพื่อการเกษตร การป้องกนัก าจดัโรคแมลงศตัรูมนัส าปะหลงั การแปรรูปและการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
มนัส าปะหลงัและยงัมีการใหบ้ริการดา้นการเกษตร การจดันิทรรศการใหค้วามรู้จากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน  

https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2564/3/17/dc6ae97e25fa444f5bf908e06589ca07_small.jpg


        นายชนาส ชชัวาลวงศ ์กล่าววา่ การท างานร่วมกนัสนบัสนุนใหเ้กษตรกรมีองคค์วามรู้ในการวาง
แผนการผลิต เขา้ถึงปัจจยัการผลิต บริหารจดัการความเส่ียง สร้างความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกร ซ่ึงหาก
สามารถท าใหเ้กษตรกรน าองคค์วามรู้ท่ีเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ีไปประยกุตใ์ช ้จะท าใหเ้กิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี ท่ีส าคญัคือหากมีการขยายผลหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และองคค์วามรู้ต่างๆ จ าท าใหเ้กษตรกรมีความเขม้แขง็และพ่ึงพาตนเองได ้ทั้งน้ี ศูนยเ์รียนรู้ฯก็
จะเป็นท่ีพ่ึงพาช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

จังหวัดนนทบุรี นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ และมีราคาสูง โดย
ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด จำนวน 2,272 ไร่ เกษตรกร 1,016 ครัวเรือน  

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวระหว่างลงพ้ืนที่สวนทุเรียนอำเภอบางกรวย และ
สาธิตการปัดดอกทุเรียน ว่า จังหวัดนนทบุรี ได้มีการผลักดันโครงการฯต่างๆ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน
ทุเรียน ทั้งโครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างยั่งยืน เพ่ืออนุรักษ์สวนทุเรียนให้อยู่คู่บ้านเมือง
นนทบุรี โดยสนับสนุนความรู้วิชาการและปัจจัยการผลิตที่ดีและเหมาะสมให้เกษตรกรอย่างเร่งด่วน รวมทั้ง
การข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ทุเรียนนนท์ ที่กำหนดให้สวนที่ได้ติดตราสัญลักษณ์ GI ต้องมี
พ้ืนทีป่ลูกในจังหวัดนนทบุรี วิธีการปลูก และพันธุ์ที่ปลูกต้องเฉพาะเจาะจง ซึ่งปัจจุบันพันธุ์ที่รับการข้ึน
ทะเบียน GI มีดังนี้ พันธุ์ดั้งเดิม ได้แก่ กบแม่เฒ่า กบชายน้ำ ย่ำมะหวาด กำปั่นขาว และกำปั่นพวง พันธุ์การค้า 
ได้แก่ ก้านยาว หมอนทอง ชะนี และกระดุมทอง และปัจจุบันมีเกษตรกรทีต่ิดตราสัญลักษณ์ GI บ่งบอกความ
เป็นทุเรียนนนท์ที่มีคุณภาพแล้ว จำนวน 77 ราย มีทุเรียน GI ออกจำหน่ายตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา และใน
ปี 2563 มีทุเรียน GI ออกจำหน่ายรวม 2,298 ลูก อีกทั้งยังได้มีการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้
แบรนด์ “นนทบุรีการันตี”และทุเรียน ก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าวด้วย 

 

นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวเพ่ิมเติมว่า ทุเรียนนนท์ กำลังอยู่ในช่วงติดดอกออกผล 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี จึงจัดกิจกรรม "กินข้าวค่ำ ย่ำสวนทุเรียน" ในวันนี้ เพ่ือประชาสัมพันธ์ถึงวิถี
การปลูกและดูแลรักษาแบบภูมิปัญญาของชาวนนท์นั้น ชาวสวนทุเรียนจะช่วยในการผสมเกสรโดยใช้ไม้กวาด
หรือพู่กันปัดเกสรตัวผู้ให้หล่นลงดอกเกสรตัวเมีย ทำให้มีการผสมเกสรที่สมบูรณ์และมีเปอร์เซ็นต์การติดผล
มากขึ้น ซึ่งการผสมเกสรทุเรียนเกษตรกรจะได้รับประโยชน์หลายอย่าง เช่น สามารถกำหนดตำแหน่งการติด
ผลตามก่ิงที่มีขนาดใหญ่ หรือกิ่งที่อยู่ในระดับต่ำได้ ช่วยให้ทุเรียนติดผลดีขึ้น เกษตรกรสามารถกำหนดวันเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้ เก็บเก่ียวง่าย ผลทุเรียนแก่ใกล้เคียงกัน รูปทรงผลสวยงาม น้ำหนักและขนาดผลดี หลังจาก
ผสมเกสรแล้วรังไข่จะเจริญเติบโตเป็นผลทุเรียนตามพัฒนาการ  โดยชาวสวนจะทำการบันทึกวันผสมเกสรไว้
ทุกช่อ ทุกต้น เพื่อความแม่นยำในการตัดทุเรียน และชาวสวนทุเรียนนนท์รับรองมาตรฐานได้ว่าไม่มีการตัด



ทุเรียนอ่อนแน่นอน การนับอายุหลังจากวันผสมถึง วันเก็บเกี่ยวประมาณ 110 - 120 วนั ซึ่งกว่าจะได้ทุเรียน
นนท์สักผล เกษตรกรชาวสวนทุเรียนนนท์นั้นมีการดูแลผลผลิตตามแบบฉบับวิถีชาวสวนนนท์ 1 ต้น อาจจะไว้
ลูกทุเรียนที่สมบูรณ์เพียงแค่ 5-10 ลูก ขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่ปลูก จึงได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ และมีรสชาติอร่อย
แตกต่างจากท่ีอ่ืน  เป็นที่เฝ้ารอจากผู้บริโภคท่ีหนึ่งปีจะได้ลิ้มรสชาติสักครั้งถึงขั้นต้องจองที่สวนเท่านั้น 
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ราคาข้าวโพดหวานร่วงหนัก ผู้ว่าฯต้องจัดกิจกรรมซับน ้าตาเกษตรกร 

 
เมื่อเวลา 09.00 น. วนัท่ี 18 มีนาคม ท่ีสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดันครราชสีมา นายวิเชยีร จนัทรโณทยั ผวจ.
นครราชสีมา พรอ้มนางยลดา หวงัศภุกิจโกศล นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) นครราชสีมา นายกงัสดาล สวสัดิ์

ชยั เกษตรจงัหวดันครราชสีมา นายศารุมภ ์โหม่งสงูเนิน พาณิชยจ์งัหวดันครราชสีมา และผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรว่ม
จดังาน “กินขา้วโพดหวาน ช่วยเกษตรกรโคราชเดอ้” กจิกรรมจ าหน่ายขา้วโพดหวานราคากิโลกรมัละ 3.50 บาท พรอ้ม
แจกขา้วโพดหวานตม้สกุซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุจากจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 1 ตนั และ อบจ.นครราชสีมา 1 ตนั รวม 2 

ตนั ใหก้บัประชาชนที่มารอควิต่อแถวอยา่งต่อเนื่อง การแขง่ขนักินขา้วโพดหวานเรว็ วิทยาอาชวีศกึษานครราชสีมา สาธิต
การประกอบอาหารจากขา้วโพดหวาน 5 เมน ูเช่น วาฟเฟิล ขนมเอแคลร ์ห่อหมกซุปเปอรส์วิท สงัขยา ฯ จากนัน้น าจ่าย
แจกใหผู้ม้ารว่มงาน 

นายวิเชียร ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ปัจจยัส าคญัเกิดจากอากาศท่ีมีฝนตกชุกท าให้ผลผลิตขา้วโพดหวานต่อไร่ค่อนขา้งดีเฉล่ีย

ประมาณ 3 ตนั ประกอบกบัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้ขา้วโพดหวานที่ก  าลงัออกสู่ตลาดไดรั้บ
ผลกระทบทั้งราคาตกต ่าและปริมาณลน้ตลาด ผูรั้บซ้ือผลผลิตไม่สามารถระบายออกสู่ตลาดได ้โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบา้นมี
มาตรการควบคุมสินคา้ส่งออก ทั้งน้ีจงัหวดันครราชสีมา มีพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพดหวานท่ี อ.เสิงสาง อ.ครบุรี และ อ.หนองบุญมาก กว่า 
12,000 ไร่ และมีขา้วโพดหวานรอการเก็บเก่ียวประมาณ 3,000 ไร่ รวมปริมาณ 9,000 ตนั ซ่ึงก าลงัทยอยออกมาวนัละ 

2-300 ตนั สถานการณ์ล่าสุดตกคา้ง 5,000 ตนั จึงตอ้งจดักิจกรรมเปิดพ้ืนที่ให้เกษตรกรน าขา้วโพดหวานมาจ าหน่ายทุกวนั 
จนกว่าสถานการณ์คล่ีคลายคาดประมาณกลางเดือนเมษายนน้ี พร้อมประสานจงัหวดัภาคตะวนัออกท่ีมีก าลงัซ้ือและจงัหวดัใกลเ้คียง 
ช่วยระบายสินคา้ เช่นจงัหวดัสุรินทร์ น าไปเป็นอาหารชา้ง ทั้งน้ีห้วง 2 สัปดาห์ ถึงคิวมะม่วงน ้าดอกไมค้รบการเก็บอาจจะเกิด
ผลผลิตลน้ตลาดอีก ทุกภาคส่วนตอ้งหามาตรการช่วยเหลืออกี 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เกษตร กระบี่ พาไปชมการผลิตกาแฟขี้ชะมดและการจัดการสวน
กาแฟอย่างมืออาชีพ ในงาน Field Day 2564 อำเภอลำทับ 
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธนากร ชูจติต์ นายอำเภอลำทับ เป็นประธานเปิดงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 มี นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ 
พบปะพ่ีน้องเกษตรกรที่มาร่วมงาน และ นางสาวจันทร์ฉาย เพ็ญเขตวิทย์ เกษตรอำเภอลำทับ กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 3 
ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 

 

นายธนากร ชูจิตต์ นายอำเภอลำทับ กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตระหนัก
ในการทำการเกษตร ซึ่งต้องมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การลดต้นทุนการ
ผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตและเชื่อมโยงตลาด มีการพัฒนาให้สามารถดำรงอยู่
ได้อย่างมัน่คงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ของอำเภอ ดังนั้น การเริ่มต้นปีการเพาะปลูกใหม่ ถ้า
เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสม ในแต่ละพ้ืนที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเองได้ จะทำให้เกิด
ประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ หากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้
เกษตรกรได้เข้าถึงและนำไปใช้ ก็จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ รวมถึงสังคมก็จะมีแต่
ความสุข 

 

 

 


