
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2565 

 
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
1 ต ำบล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

1. กรมส่งเสริมกำรเกษตร โชว์คืบหน้ำ ร้อยละ 90 ส่งมอบพืชให้เกษตรกร โครงกำร 
1 ต ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

Thailand+ 

2. กรมส่งเสริมกำรเกษตรโชว์คืบหน้ำร้อยละ 90 ส่งมอบพืชให้เกษตรกร อีจันลั่นทุ่ง 
3. โครงกำร “1 ต ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” INN 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

Field Day 4. เกษตรกำฬสินธุ์ร่วมถ่ำยทอดเทคโนโลยี เริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ปี2565 Innews 
5. กำฬสินธุ์ ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม ่ อินไทยนิวส์ 

เวทีชุมชน 6. สสก.4 เพิ่มทักษะนักส่งเสริมกำรเกษตรกับเทคนิคกำรจัดเวทีชุมชน Kasetgo 
Isan  

E-extension 
7. เกษตรจังหวัดขอนแก่น หนุน สสก.4 “ขำนรับ” ระบบส่งเสริมกำรเกษตร        

Isan E-extension 
Kasetgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์คืบหน้า ร้อยละ 90 ส่งมอบพืชให้เกษตรกร โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

 

 
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 1 

ต ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตรได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินงำนใน 2 กิจกรรม คือ 
1) กิจกรรมส่งเสริมองค์ควำมรู้ และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตด้ำนพืช 
2) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำด 
  โดยกิจกรรมส่งเสริมองค์ควำมรู้ และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตในกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้ำนพืช ให้
เหมำะสม ตำมสภำพพ้ืนที่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 พบว่ำ มีกำรเบิกจ่ำยกิจกรรมส่งเสริมองค์ควำมรู้
และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตด้ำนพืชในภำพรวม จ ำนวนกว่ำ 37.8 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 91.79 ของ
งบประมำณที่ได้รับ ครอบคลุมจ ำนวนเกษตรกร 26,040 รำย คิดเป็นร้อยละ 92.97 ของเกษตรกรเป้ำหมำยที่
เข้ำร่วมโครงกำร โดยอุปสรรคที่ส ำคัญในส่วนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ คือ เกษตรกรลำออกจำกโครงกำร 
หรือสภำพพ้ืนที่ของเกษตรกรไม่เหมำะส ำหรับกำรขุดบ่อเก็บน้ ำ ส่วนของกำรด ำเนินกำรที่ยังล่ำช้ำ เนื่องจำก
หลำยสำเหตุ เช่น รอเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตให้เสร็จ พ้ืนที่ขุดสระไม่เก็บกักน้ ำ เป็นต้น 
  ส ำหรับด้ำนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำด พบว่ำ มีกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต ำบลต้นแบบ 
รวมทั้งสิ้น 106 กลุ่ม ด ำเนินกำรครอบคลุมในพ้ืนที่ 129 ต ำบล แบ่งเป็น ภำคเหนือ 16 จังหวัด จ ำนวน 22 
กลุ่ม ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด จ ำนวน 36 กลุ่ม ภำคกลำง 22 จังหวัด จ ำนวน 25 กลุ่ม และ
ภำคใต้ 14 จังหวัด จ ำนวน 23 กลุ่ม โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรได้ด ำเนินกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพและ
กำรตลำด ทั้ง 8 ด้ำนเสร็จสิ้นแล้วตำมระยะเวลำโครงกำรฯ ดังนี้ 
1) กำรคัดเลือกและประเมินศักยภำพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 99.66 
2) กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต ำบลต้นแบบ จัดท ำแผนพัฒนำ และเพ่ิมศักยภำพกลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 89.62 
3) กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด คิดเป็นร้อยละ 74.53 
4) กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตตำมแผนพัฒนำกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต ำบลต้นแบบ คิดเป็นร้ อยละ 
69.81 



5) กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรตลำดของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต ำบลต้นแบบ คิดเป็นร้อยละ 59.43 
6) กำรส่งเสริมกำรจ ำหน่ำยผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 46.23 
7) กำรผลักดันสู่วิสำหกิจชุมชนที่พ่ึงตนเองได้ คิดเป็นร้อยละ 41.51 
8) กำรพัฒนำพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 28.30 
 
 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ จำกนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่น้อมน ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนโครงกำรเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
บรรเทำปัญหำกำรว่ำงงำน ลดปัญหำกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน ภำคกำรเกษตรกรรมไปสู่ภำคอ่ืน ๆ และสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีควำมมั่นคงในกำรเป็นแหล่งผลิตอำหำร มีทำงเลือก มีอำหำร มีอำชีพ มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ มีควำมอบอุ่นจำกครอบครัว แล้วควำมสุขตำมวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน จึง
จัดท ำโครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้และน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยกำรพัฒนำพ้ืนที่เกษตรทฤษฎีใหม่และเพ่ิมพ้ืนที่เก็บกักน้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรตลอดทั้งปี รวมถึง
ฟ้ืนฟูภำคเกษตร หลังกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีควำมตั้งใจเอำ
ใจใส่อย่ำงจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมส่งเสริมการเกษตรโชว์คืบหน้าร้อยละ 90 ส่งมอบพืชให้เกษตรกร 
 

 
 

  นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 1 
ต ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตรได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินงำนใน 2 กิจกรรม คือ 1) 
กิจกรรมส่งเสริมองค์ควำมรู้ และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตด้ำนพืช และ 2) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำอำชีพและ
กำรตลำด โดยกิจกรรมส่งเสริมองค์ควำมรู้ และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตในกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้ำนพืช ให้
เหมำะสม ตำมสภำพพ้ืนที่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 พบว่ำ มีกำรเบิกจ่ำยกิจกรรมส่งเสริมองค์ควำมรู้
และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตด้ำนพืชในภำพรวม จ ำนวนกว่ำ 37.8 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 91.79 ของ
งบประมำณที่ได้รับ ครอบคลุมจ ำนวนเกษตรกร 26,040 รำย คิดเป็นร้อยละ 92.97 ของเกษตรกรเป้ำหมำยที่
เข้ำร่วมโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการ “1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” 
 

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์คืบหน้า ร้อยละ 90 ส่งมอบพืชให้เกษตรกร โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตรได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินงำนใน 2 กิจกรรม คือ 
1) กิจกรรมส่งเสริมองค์ควำมรู้ และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตด้ำนพืช 
2) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำด 
โดยกิจกรรมส่งเสริมองค์ควำมรู้ และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตในกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้ำนพืช ให้เหมำะสม 
ตำมสภำพพ้ืนที่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 พบว่ำ มีกำรเบิกจ่ำยกิจกรรมส่งเสริมองค์ควำมรู้และ
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตด้ำนพืชในภำพรวม จ ำนวนกว่ำ 37.8 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 91.79 ของงบประมำณ
ที่ได้รับ ครอบคลุมจ ำนวนเกษตรกร 26,040 รำย คิดเป็นร้อยละ 92.97 ของเกษตรกรเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม
โครงกำร 
โดยอุปสรรคที่ส ำคัญในส่วนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ คือ เกษตรกรลำออกจำกโครงกำร หรือสภำพพ้ืนที่ของ
เกษตรกรไม่เหมำะส ำหรับกำรขุดบ่อเก็บน้ ำ ส่วนของกำรด ำเนินกำรที่ยังล่ำช้ำ เนื่องจำกหลำยสำเหตุ เช่น รอ
เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตให้เสร็จ พ้ืนที่ขุดสระไม่เก็บกักน้ ำ เป็นต้น 
ส ำหรับด้ำนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำด พบว่ำ มีกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต ำบลต้นแบบ รวม
ทั้งสิ้น 106 กลุ่ม ด ำเนินกำรครอบคลุมในพ้ืนที่ 129 ต ำบล แบ่งเป็น ภำคเหนือ 16 จังหวัด จ ำนวน 22 กลุ่ม 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด จ ำนวน 36 กลุ่ม ภำคกลำง 22 จังหวัด จ ำนวน 25 กลุ่ม และภำคใต้ 14 
จังหวัด จ ำนวน 23 กลุ่ม 
โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรได้ด ำเนินกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำดทั้ง 8 ด้ำนเสร็จสิ้นแล้ว 
ตำมระยะเวลำโครงกำรฯ ดังนี้ 
 1) กำรคัดเลือกและประเมินศักยภำพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 99.66 
2) กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต ำบลต้นแบบ จัดท ำแผนพัฒนำ และเพ่ิมศักยภำพกลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 89.6 



3) กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด คิดเป็นร้อยละ 74.53 
4)กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตตำมแผนพัฒนำกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต ำบลต้นแบบ คิดเป็นร้อยละ 69.81 
5) กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรตลำดของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต ำบลต้นแบบ คิดเป็นร้อยละ 59.43 
6) กำรส่งเสริมกำรจ ำหน่ำยผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 46.23 
7) กำรผลักดันสู่วิสำหกิจชุมชนที่พ่ึงตนเองได้ คิดเป็นร้อยละ 41.51 
8.) กำรพัฒนำพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 28.30 
  
จำกนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ มำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนโครงกำรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 บรรเทำปัญหำกำรว่ำงงำน ลดปัญหำกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน 
ภำคกำรเกษตรกรรมไปสู่ภำคอ่ืน ๆ และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่น 
  
ให้มีควำมมั่นคงในกำรเป็นแหล่งผลิตอำหำร มีทำงเลือก มีอำหำร มีอำชีพ มีควำมอุดมสมบูรณ์ มีควำมอบอุ่น
จำกครอบครัว แล้วควำมสุขตำมวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน จึงจัดท ำโครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ขึ้นเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้และน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกำรพัฒนำพ้ืนที่เกษตร
ทฤษฎีใหม่และเพ่ิมพ้ืนที่เก็บกักน้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรตลอดทั้งปีรวมถึงฟ้ืนฟูภำคเกษตรหลังกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีควำมตั้งใจเอำใจใส่อย่ำงจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตรกาฬสินธุ์ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี2565 
 

 
 

กาฬสินธุ์-จังหวัดกำฬสินธุ์ โดยส ำนักงำนเกษตรจังหวัดกำฬสินธุ์ ร่วมกับอ ำเภอฆ้องชัย หน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันเกษตรกรภำคเอกชน และเกษตรกร ร่วมกัน
จัดงำนถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ (Field day) ประจ ำปี 2565 และเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ผลิตสินค้ำเกษตรที่ได้มำตรฐำนและปลอดภัย 
 
ที่ศูนย์เครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ด้ำนพืชผัก (สวนบึงโดน) บ้ำน
เหล่ำใหญ่ หมู่ 6 ต.ฆ้องชัยพัฒนำ อ.ฆ้องชัย  จ.กำฬสินธุ์ นำยทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กำฬสินธุ์ เป็นประธำนเปิด
งำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ (Field day) ประจ ำปี 2565 โดยมีนำยพงษ์ศักดิ์ ชินคีรี 
เกษตร จ.กำฬสินธุ์ นำยเอกรัตน์ มิสำ นำยอ ำเภอฆ้องชัย พร้อมด้วยส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกร ร่วมงำน ภำยใต้มำตรกำรป้องกันโควิด-19 
 
นำยทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กำฬสินธุ์ กล่ำวว่ำกำรจัดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ (Field 
day) มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับพ่ีน้องเกษตรกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ที่จะได้มีกำรบอกกล่ำวให้พ่ีน้อง
เกษตรกร ได้ทรำบถึงวิธีกำรปฏิบัติก่อนจะมีกำรเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ ท ำให้เกษตรกรน ำองค์ควำมรู้ที่
เหมำะสมกับพ้ืนที่ ไปประยุกต์ใช้ในไร่นำและสวนของตนเองได้ จะท ำให้เกิดกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตได้
เป็นอย่ำงดี และสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
และศูนย์เครือข่ำย ที่ประสบควำมส ำเร็จไปใช้ในพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมเข้มแข็ง และพ่ึงพำตนเอง
ได้  
 
นำยทรงพลกล่ำวอีกว่ำ นอกจำกนี้ในกำรจัดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ดังกล่ำว ยัง
เป็นกำรกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นกำรผลิตในปีกำรเพำะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญำที่เหมำะสม
กับพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดกำรน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ควำมรู้ จำกศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ำยไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรช่วยแก้ไข



ปัญหำของเกษตรกรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ที่จะน ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ได้
มำตรฐำนและปลอดภัยต่อไป 
ด้ำนนำยพงษ์ศักดิ์ ชินคีรี เกษตร จ.กำฬสินธุ์ กล่ำวว่ำ จำกกำรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีนโยบำยให้
หน่วยงำนในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ หรือที่เรียกว่ำ งำน 
“Field day” เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นกำรผลิตในปีเพำะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญำที่มี
ควำมเหมำะสมกับพ้ืนที่  เปิดโอกำสให้เกษตรกรได้รับทรำบเทคโนโลยีกำรผลิตใหม่ๆช่องทำงกำรตลำด 
แหล่งข้อมูล กำรเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เกษตรกรด้วยกันเอง เพ่ือให้หน่วยงำนต่ำงๆ  ซึ่งเป็นตัวแทนจำกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และภำคเอกชน  มีกำรให้บริกำรด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดตำมภำรกิจ  
 
“กำรจัดงำนดังกล่ำว ยังเป็นกำรเผยแพร่ให้ เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จำกศูนย์เรียนรู้ กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรและศูนย์เครือข่ำยที่มีอยู่ในพื้นท่ี โดยมีกรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นหน่วยงำน
หลักในกำรจัดงำน Field day และใช้ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) และศูนย์
เครือข่ำยของ ศพก. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงกำรเกษตรที่มีเกษตรกรผู้น ำเป็นผู้บริหำรจัดกำร ภำยใต้กำร
สนับสนุนของทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเป็นสัญญำณของกำรเริ่มต้นฤดูกำรผลิต
ใหม่ที่เหมำะสม ในปีกำรผลิต 2565” นำยพงษ์ศักดิ์กล่ำว  
 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกำรจัดงำน “Field day” ในครั้งมีหลำยกิจกรรม เช่น กำรลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตประกอบด้วย 5 สถำนีเรียนรู้ ได้แก่ สถำนีเรียนรู้กำรเตรียมดินเพ่ือกำรปลูกพืช , สถำนี
เรียนรู้กำรเพำะกล้ำพืชผัก, สถำนีเรียนรู้กำรผลิตพืชผักปลอดภัยสำรพิษ มำตรฐำน GAP, สถำนีเรียนรู้กำรผลิต
ชีวภัณฑ์ และสถำนีเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
กาฬสินธุ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
จังหวัดกำฬสินธุ์ โดยส ำนักงำนเกษตรจังหวัดกำฬสินธุ์  ร่วมกับอ ำเภอฆ้องชัย หน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันเกษตรกรภำคเอกชน และเกษตรกร  
ร่วมกันจัดงำนถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพ่ือเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่  (Field day) ประจ ำปี  2565 และเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ได้มำตรฐำนและปลอดภัย 
 

 
 

ที่ศูนย์เครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ด้ำนพืชผัก (สวนบึงโดน) บ้ำน
เหล่ำใหญ่ หมู่ 6 ต.ฆ้องชัยพัฒนำ อ.ฆ้องชัย จ.กำฬสินธุ์ นำยทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กำฬสินธุ์ เป็นประธำนเปิด
งำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ (Field day) ประจ ำปี 2565 โดยมีนำยพงษ์ศักดิ์ ชินคีรี 
เกษตร จ.กำฬสินธุ์ นำยเอกรัตน์ มิสำ นำยอ ำเภอฆ้องชัย พร้อมด้วยส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกร ร่วมงำน ภำยใต้มำตรกำรป้องกันโควิด-19 
 
นำยทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กำฬสินธุ์ กล่ำวว่ำกำรจัดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ (Field 
day) มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับพ่ีน้องเกษตรกรและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง ที่จะได้มีกำรบอกกล่ำวให้พ่ีน้อง
เกษตรกร ได้ทรำบถึงวิธีกำรปฏิบัติก่อนจะมีกำรเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ ท ำให้เกษตรกรน ำองค์ควำมรู้ที่
เหมำะสมกับพ้ืนที่ ไปประยุกต์ใช้ในไร่นำและสวนของตนเองได้ จะท ำให้เกิดกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตได้
เป็นอย่ำงดี และสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
และศูนย์เครือข่ำย ที่ประสบควำมส ำเร็จไปใช้ในพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมเข้มแข็ง และพ่ึงพำตนเอง
ได ้ 
 
นำยทรงพลกล่ำวอีกว่ำ นอกจำกนี้ในกำรจัดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ดังกล่ำว ยัง
เป็นกำรกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นกำรผลิตในปีกำรเพำะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญำที่เหมำะสม
กับพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดกำรน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ควำมรู้  จำกศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ำยไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรช่วยแก้ไข



ปัญหำของเกษตรกรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ที่จะน ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ได้
มำตรฐำนและปลอดภัยต่อไป 
 
ด้ำนนำยพงษ์ศักดิ์ ชินคีรี เกษตร จ.กำฬสินธุ์ กล่ำวว่ำ จำกกำรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบำยให้
หน่วยงำนในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่  หรือที่เรียกว่ำ งำน 
“Field day” เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นกำรผลิตในปีเพำะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญำที่มี
ควำมเหมำะสมกับพ้ืนที่ เปิดโอกำสให้เกษตรกรได้รับทรำบเทคโนโลยีกำรผลิตใหม่ๆช่องทำงกำรตลำด 
แหล่งข้อมูล กำรเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เกษตรกรด้วยกันเอง เพ่ือให้หน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นตัวแทนจำกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และภำคเอกชน มีกำรให้บริกำรด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดตำมภำรกิจ  
“กำรจัดงำนดังกล่ำว ยังเป็นกำรเผยแพร่ให้ เกษตรกรรู้จักและใช้ป ระโยชน์จำกศูนย์เรียนรู้  กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรและศูนย์เครือข่ำยที่มีอยู่ในพื้นท่ี โดยมีกรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นหน่วยงำน
หลักในกำรจัดงำน Field day และใช้ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) และศูนย์
เครือข่ำยของ ศพก. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงกำรเกษตรที่มีเกษตรกรผู้น ำเป็นผู้บริหำรจัดกำร ภำยใต้กำร
สนับสนุนของทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงเป็นสัญญำณของกำรเริ่มต้นฤดูกำรผลิต
ใหม่ที่เหมำะสม ในปีกำรผลิต 2565” นำยพงษ์ศักดิ์กล่ำว  
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกำรจัดงำน “Field day” ในครั้งมีหลำยกิจกรรม เช่น กำรลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตประกอบด้วย 5 สถำนีเรียนรู้ ได้แก่ สถำนีเรียนรู้กำรเตรียมดินเพ่ือกำรปลูกพืช, สถำนี
เรียนรู้กำรเพำะกล้ำพืชผัก, สถำนีเรียนรู้กำรผลิตพืชผักปลอดภัยสำรพิษ มำตรฐำน GAP, สถำนีเรียนรู้กำรผลิต
ชีวภัณฑ์ และสถำนีเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สสก.4 เพิ่มทักษะนักส่งเสริมการเกษตรกับเทคนิคการจัดเวทีชุมชน 
 

 
 
สสก.4 เพ่ิมทักษะนักส่งเสริมกำรเกษตรกับเทคนิคกำรจัดเวทีชุมชน… 
#ข่ำวเกษตร วันที่ (10 กุมภำพันธ์ 2565) #ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่น (สสก.
4 ขอนแก่น) จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคกำรจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โดยนำยด ำรงฤทธิ์ หลอดค ำ ผอ.สสก.4 
ขอนแก่น เป็นประธำนเปิดกำรฝึกอบรบ ผ่ำนระบบออนไลน์ ซึ่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม คือ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม
กำรเกษตรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 65 คน เน้นกำรฝึกทักษะจำกกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดเวที
ชุมชน และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 
ทั้งนี้ได้รับควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำก นำยวีรยุทธ สมป่ำสัก หัวหน้ำกลุ่มอำรักพืช ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
ก ำแพงเพชร มำถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรจัดเวทีชุมชนให้กับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตรจังหวัดขอนแก่น หนุน สสก.4 “ขานรับ” ระบบส่งเสริมการเกษตร Isan E-extension 
 

 
 


