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สรุปข&าวกรมส&งเสริมการเกษตร ประจำวันท่ี 25 กุมภาพันธ> 2565 

ส&วนกลาง 

ประเด็น หัวขDอข&าว ช&องทางการเผยแพร& 

มันสำปะหลัง 1.เร2งแจกท2อนพันธุ;มันสำปะหลังสู=ใบด2าง เว็บไซต;: thairath.co.th 

2.จัดการด2วน‼ กรมส2งเสริมการเกษตรเร2งแก=ไข แจกท2อนพันธุ;มัน

ฯ สู=ใบด2าง ช้ียังพบการระบาด 3 จังหวัดนับพันไร2 🌳 

FB: เกษตรนิวส; ข2าวเกษตร 

ทุเรียน 3.กรมส2งเสริมการเกษตร พัฒนาถนนทุเรียนตราด ต=อนรับ

นักท2องเท่ียวในช2วงผลผลิตออกสู2ตลาด 

เว็บไซต;: thainews.prd.go.th 

Field Day 4.เกษตรจัดงาน Field Day นครนายก ปj 65 เปmดสถานีเรียนรู= 

“มะยงชิด” ถ2ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เรียนรู=จากของจริง 

เว็บไซต;: thailandplus.tv 

ส&วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวขDอข&าว ช&องทางการเผยแพร& 

โครงการ 

คลินิกเกษตร

เคล่ือนท่ีฯ 

5.เชียงใหม2 เปmดโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห;

ฯ ประจำปj 2565 

เว็บไซต;: chiangmainews.co.th 

6.จังหวัดเชียงใหม2 เปmดโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเพ่ือให=ความรู=

ทางการเกษตรกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี สนองพระราชดำริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ=าอยู2หัว 

เว็บไซต;: region3.prd.go.th 

7.NBT South ช2อง 11 ดิจิทัล ข2าว จ.พังงา เปmดโครงการคลินิก

เกษตรเคล่ือนท่ี 

YT: NEWS NBT PHUKET TV 

ทุเรียน 8.นางธมลทัศน; ทัพพระจันทร; เกษตรจ.นนทบุรี ติดตราสัญลักษณ; 

GI บ2งบอกความเป�นทุเรียนนนท;ท่ีมีคุณภาพ 

YT: News 24 TV ข2าวท่ัวไทย 

กาแฟ 9.จังหวัดชุมพร มอบวัสดุอุปกรณ;ในการเพ่ิมมูลค2าผลผลิตกาแฟให=มี

คุณภาพ ได=มาตรฐาน เพ่ิมรายได=เกษตรกร ขับเคล่ือนการพัฒนา

กาแฟโรบัสตาชุมพร 

FB: สวท.ชุมพร 

10.ผลการดำเนินโครงการเพ่ิมมูลค2าผลผลิตกาแฟโรบัสตา จังหวัด

ชุมพร 

YT: สํานักงานเกษตรจังหวัด

ชุมพร 

  

  



  

 
 ด=วยช2วงน้ีใกล=ฤดูปลูกมันสำปะหลังต=นฝน แต2การระบาดของโรคใบด2างมันสำปะหลัง ยังพบการ

ระบาดใน 3 จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก2น และลพบุรี จำนวน 1,067 ไร2 เพ่ือควบคุมการระบาดของโรค 

ไม2ให=สร=างความเสียหายแก2เกษตรกร และส2งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมต2อเน่ือง กรมส2งเสริมการเกษตร เร2ง

เจ=าหน=าท่ีในพ้ืนท่ีให=ความช2วยเหลือเกษตรกร สนับสนุนพันธุ;มันสำปะหลังสะอาด ทนทานโรคใบด2างมัน

สำปะหลัง จำนวน 25.5 ล=านลำให=กับเกษตรกรภายในเดือนมีนาคมน้ี 

 สำหรับการดำเนินงานโครงการในกิจกรรมชดเชยค2าทำลาย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ;

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได=โอนเงินค2าชดเชยตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด2างมันสำปะหลัง

แบบครอบคลุมพ้ืนท่ีให=แก2เกษตรกร 5,249 ราย พ้ืนท่ี 65,441 ไร2 ใน 28 จังหวัด ได=แก2 กาญจนบุรี, กาฬสินธุ;, 

ขอนแก2น, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, นครสวรรค;, น2าน, บุรีรัมย;, ปราจีนบุรี, 

พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ;, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ร=อยเอ็ด, ลพบุรี, ศรีสะเกษ, สระแก=ว, สระบุรี, 

สุพรรณบุรี, สุรินทร;, อุดรธานี, อุตรดิตถ; และอุทัยธานี ไปแล=วเป�นเงิน 141.3 ล=านบาท 

 ส2วนการสนับสนุนท2อนพันธุ;มันสำปะหลังสะอาดให=แก2 21 จังหวัด ได=แก2 กาฬสินธุ;, ขอนแก2น, ลพบุรี, 

ปราจีนบุรี, พิษณุโลก, มุกดาหาร, อุตรดิตถ;, ร=อยเอ็ด, สุรินทร;, ชัยภูมิ, อุทัยธานี, บุรีรัมย;, มหาสารคาม, 

นครราชสีมา, ชัยนาท, น2าน, พิจิตร, เพชรบูรณ;, ศรีสะเกษ, สระแก=ว และสระบุรี มีการส2งมอบท2อนพันธุ;มัน

สำปะหลังสะอาดให=กับเกษตรกรแล=ว 14 จังหวัด ส2วนจังหวัดท่ีเหลือจะได=เร2งรัดดำเนินการให=แล=วเสร็จอย2าง

เร2งด2วนต2อไป 

 ท้ังน้ี เกษตรกรผู=ปลูกมันสำปะหลัง สามารถขอคำแนะนำเร่ืองการใช=ท2อนพันธุ;มันสำปะหลังสะอาด

และทนต2อโรคใบด2าง เช2น ระยอง 72 ระยอง 90 KU50 และห=วยบง 60 สามารถติดต2อขอทราบรายละเอียด

เพ่ิมเติมได=ท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล=บ=าน 

  



 

 
  



 

 

 
 กรมส&งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดจึงไดDร&วมกับแขวงทางหลวงชนบทตราด 

ลงนามบันทึกความร&วมมือในการดำเนินการปฏิบัติงานตามระบบส&งเสริมการเกษตร เน=นคน พ้ืนท่ี สินค=า 

ทำจริง ต2อเน่ือง มีความย่ังยืน เพ่ือให=จุดเด2นการผลิตทุเรียนเป�นท่ีรู=จักแพร2หลายภายใต=ช่ือ “ถนนทุเรียนตราด 

(Durian Road@Trat)” โดยได=มีการพัฒนาเส=นทางถนนทางหลวงชนบท ตร. 4008 หมู2ท่ี 1 ตำบลอ2าวใหญ2 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 6 กิโลเมตร ท่ีตัดผ2านสวนทุเรียนจากบ=านแหลมศอกไปท2าเรือแหลม

ศอก-เกาะกูด ซ่ึงเป�นแหล2งท2องเท่ียวท่ีได=รับความนิยมและมีศักยภาพให=กลายเป�นเส=นทางผลไม= แหล2ง

ท2องเท่ียวเรียนรู=เร่ืองสวนทุเรียนคุณภาพ มุ2งเน=นให=เกษตรกรผู=ปลูกทุเรียนร2วมพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณสองข=างทาง 

ให=เป�นเส=นทางท่ีสวยงาม มีป�ายแนะนำสวนเป�นท่ีสังเกตได=ชัดเจน ง2ายแก2ผู=สัญจรผ2านเส=นทางดังกล2าว พร=อม

ท้ังสร=างเกษตรกรต=นแบบ 5 เสือคนทำจริง ต=นแบบการส2งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพและได=มาตรฐาน โดย

บูรณาการกับศูนย;วิจัยและพัฒนาการเกษตรทุ2งเพล และการสร=างแบรนด;ทุเรียนท่ีเป�นเอกลักษณ;ของจังหวัด

ตราด 

 ท้ังน้ี กรมส&งเสริมการเกษตรไดDเนDนย้ำเร่ืองทุเรียนอ&อนมาตลอด โดยดึงเกษตรกรมาร&วมเปeน

เครือข&าย สรDางจิตสำนึกไม&ตัดทุเรียนอ&อน ตลอดจนสร=างการรับรู=การทำสวนทุเรียนท่ีออกก2อนท่ีอ่ืน ๆ ให=

นักท2องเท่ียวหรือผู=สนใจได=เห็นวิถีชีวิตของชาวสวนทุเรียนท่ีดูแลเอาใจใส2ให=ทุเรียน เป�นแหล2งเรียนรู=ต=นแบบ

สามารถขยายผลสร=างทุเรียนตราดให=มีคุณภาพมาตรฐานสากลท่ีต2างประเทศยอมรับตามสโลแกน ทุเรียนออก

ก2อน คุณภาพดี ต=องท่ีจังหวัดตราดท้ังน้ี ความนิยมบริโภคทุเรียนท้ังในและต2างประเทศทำให=เกษตรกรหันมา

ปลูกทุเรียนเพ่ิมข้ึนเป�นจำนวนมาก เช2นเดียวกับท่ีจังหวัดตราด มีการคาดการณ;ผลผลิตปjน้ีอยู2ท่ีประมาณ 

90,000 ตัน และขณะน้ีเป�นช2วงท่ีทุเรียนกำลังเร่ิมให=ผลิตออกสู2ตลาด โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีตำบลห=วงน้ำขาว 

ตำบลอ2าวใหญ2 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซ่ึงทุเรียนท่ีน่ีมีลักษณะเด2นและเป�นอัตลักษณ;ประจำถ่ิน 

ผลผลิตทุเรียนออกก2อนทุกปj ด=วยสภาพภูมิศาสตร;เป�นแหลมย่ืนสู2ทะเล ทำให=แต2ละปjท่ีผ2านมา มีพ2อค=าและล=ง

ต2าง ๆ เข=ามาวางแผนเพ่ือซ้ือผลผลิตทุเรียนเป�นจำนวนมาก โดยในช2วงท่ีผ2านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ได=ดำเนินการแก=ไขป�ญหาทุเรียนด=อยคุณภาพ จนเป�นท่ีมาของการรณรงค; เพ่ือให=เกษตรกรผู=ผลิตทุเรียน 

ผู=ประกอบการส2งออก และมือตัดทุเรียนได=รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตทุเรียนคุณภาพ

เพ่ือจำหน2าย 

  



 

 

 

 
 นางอัญชลี สุวจิตตานนท> รองอธิบดีกรมส&งเสริมการเกษตร กล2าวว2า กรมส2งเสริมการเกษตร โดย

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก กำหนดจัดงานวันถ2ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต=นฤดูกาลผลิตใหม2 (Field 

Day) จังหวัดนครนายก ประจำปj 2565 ข้ึน ณ แปลงใหญ2มะยงชิดตำบลศรีกระอาง หมู2ท่ี 5 ตำบลศรีกะอาง 

อำเภอบ=านนา จังหวัดนครนายก เพ่ือถ2ายทอดเทคโนโลยีด=านการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีให=กับเกษตรกร

ได=เข=ามาเรียนรู=จากของจริง และสามารถนำความรู=ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การลดต=นทุนการผลิต ทำ

ให=ผลผลิตมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช=ให=เกิดประโยชน;ต2ออาชีพของตนเอง ท้ังด=านการเพ่ิมมูลค2าผลผลิต มี

สร=างรายได=เพ่ิมข้ึน และมีความม่ันคงย่ังยืนต2อไป โดยในปjน้ีจังหวัดนครนายกได=เลือกมะยงชิด เป�นพืชหลักของ

การจัดงาน เน่ืองจากเป�นสินค=าแปลงใหญ2และเป�นสินค=าอัตลักษณ;ท่ีสำคัญของจังหวัด 

 สำหรับกิจกรรมถ2ายทอดความรู=ภายในงานประกอบด=วย สถานีเรียนรู= จำนวน 4 สถานี คือ 1) เกษตร

อัจฉริยะในสวนไม=ผลและนวัตกรรมในการผลิตมะยงชิด 2) การป�องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชในแปลงมะยงชิด 

3) การดูแลมะยงชิดระยะออกดอก – ติดผล 4) การเพ่ิมมูลค2าผลผลิตและการตลาดออนไลน;สินค=าเกษตร 

นอกจากน้ียังมีการแสดงนิทรรศการและการให=บริการด=านการเกษตร ของหน2วยงานราชการ สถาบันการศึกษา 

และภาคเอกชน และการแสดงและจำหน2ายสินค=าของกลุ2มแปลงใหญ2, Smart Farmer, Young Smart 

Farmer, สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนด=วย 



 รองอธิบดีกรมส&งเสริมการเกษตร กล2าวอีกว2า งานวันถ2ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต=นฤดูกาลผลิตใหม2 

(Field Day) จัดข้ึนเพ่ือเตรียมความพร=อมเกษตรกรก2อนฤดูกาลผลิตใหม2 ท้ังการสนับสนุนให=เกษตรกรมีความรู= 

สามารถวางแผนการผลิต เข=าถึงป�จจัยการผลิต บริหารจัดการความเส่ียง และสร=างความเข=มแข็งให=เกษตรกร 

พร=อมท้ังกระตุ=นให=เกษตรกรเร่ิมต=นการผลิตในปjการเพาะปลูกใหม2 โดยใช=เทคโนโลยีและภูมิป�ญญาท่ีมีความ

เหมาะสมกับพ้ืนท่ี โดยการเรียนรู=จากแปลงต=นแบบ การเรียนรู=จากเกษตรกรต=นแบบท่ีประสบความสำเร็จใน

การเพ่ิมผลผลิต ลดต=นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพของผลผลิต ภายใต=แนวคิดในการถ2ายทอดความรู=แบบ

เห็นของจริง 

 ท้ังน้ี จังหวัดนครนายกแบ2งเขตการปกครองเป�น 4 อำเภอ 41 ตำบล 408 หมู2บ=าน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 

1.32 ล=านไร2 เป�นพ้ืนท่ีทำการเกษตร 683,279 ไร2 โดยแบ2งเป�นพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ ได=แก2 ข=าว 508,651 ไร2 

มะยงชิด 7,956 ไร2 มะปรางหวาน 2,237 ไร2 ส=มโอ 2,011 ไร2 ทุเรียน 1,477 ไร2 กระท=อน 649 ไร2 ปาล;มน้ำมัน 

4,450 ไร2 ยางพารา 1,235 ไร2 และไม=ดอกไม=ประดับ 2,177 ไร2 และพ้ืนท่ีการเกษตรอ่ืน ๆ 152,436 ไร2 

 
  



 

 

 วันน้ี (24 ก.พ.65) นายประจญ ปรัชญ;สกุล ผู=ว2าราชการจังหวัดเชียงใหม2 มอบหมายให= นายศักด์ิชัย 

คุณานุวัฒน;ชัยเดช เป�นประธานเปmดโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห;ฯ คร้ังท่ี 2 ประจำปj

งบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โครงการศูนย;เรียนรู=เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลสันผีเส้ือ อำเภอเมืองเชียงใหม2 

จังหวัดเชียงใหม2 โดยมีหัวหน=าส2วนราชการ และเกษตรกรในพ้ืนท่ีเข=าร2วมโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี เป�น

โครงการในพระราชานุเคราะห;สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพ่ือให=เกษตรกรในพ้ืนท่ี

ห2างไกลสามารถเข=าถึงบริการทางการเกษตรได=อย2างครบวงจร ซ่ึงได=รับความร2วมมือระหว2างหน2วยงานวิชาการ 

หน2วยงานส2งเสริมและศูนย;เรียนรู=การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค=าเกษตร ท่ีมุ2งเน=นในการให=บริการและ

แก=ไขป�ญหาต2างๆ ทางการเกษตร 

 ภายในงานมีการจัดบูธของหน2วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ;ท่ีได=นำบุคลากร อุปกรณ; และ

เคร่ืองมือต2างๆ มาให=ความรู=ด=านการเกษตรกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี ท้ังด=านดิน น้ำ พืช ปศุสัตว; ประมง สหกรณ; 

บัญชี กฎหมาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย เพ่ือให=เกษตรกรสามารถนำความรู=ท่ีได=ไปปรับใช=ในการแก=ไขป�ญหาและ

พัฒนาอาชีพของตนเองในระยะยาวต2อไป 

  



 

 

  
 

 จังหวัดเชียงใหม& เปgดโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเพ่ือใหDความรูDทางการเกษตรกับเกษตรกรใน

พ้ืนท่ี สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจDาอยู&หัว 

 นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน;ชัยเดช เป�นประธานเปmดโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห; 

ฯ คร้ังท่ี 2 ประจำปjงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีโครงการศูนย;เรียนรู=เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลสันผีเส้ือ 

อำเภอเมืองเชียงใหม2 จังหวัดเชียงใหม2 โดยมีหัวหน=าส2วนราชการ และเกษตรกรในพ้ืนท่ีเข=าร2วมโครงการคลินิก

เกษตรเคล่ือนท่ี เป�นโครงการในพระราชานุเคราะห;ของพระบาทสมเด็จพระเจ=าอยู2หัว เพ่ือให=เกษตรกรในพ้ืนท่ี

ห2างไกลสามารถเข=าถึงบริการทางการเกษตรได=อย2างครบวงจร ซ่ึงได=รับความร2วมมือระหว2างหน2วยงานวิชาการ 

หน2วยงานส2งเสริมและศูนย;เรียนรู=การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค=าเกษตร ท่ีมุ2งเน=นในการให=บริการและ

แก=ไขป�ญหาต2างๆ ทางการเกษตร 

 ภายในงานมีการจัดบูธของหน2วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ;ท่ีได=นำบุคลากร อุปกรณ; และ

เคร่ืองมือต2างๆ มาให=ความรู=ด=านการเกษตรกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี ท้ังด=านดิน น้ำ พืช ปศุสัตว; ประมง สหกรณ; 

บัญชี กฎหมาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  เพ่ือให=เกษตรกรสามารถนำความรู=ท่ีได=ไปปรับใช=ในการแก=ไขป�ญหา

และพัฒนาอาชีพของตนเองในระยะยาวต2อไป 

  



 
https://youtu.be/L_6u58nf8uM 

  



 

 
https://youtu.be/LzmejZXrvR4 



 



 

 



 
https://youtu.be/bNM2DnJ-phc 


