
 

 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 
 

ประเด็น ลำดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แมลง 1 ครั่ง แมลงเศรษฐกิจอนาคตไกล เกษตรกรก้าวหน้า 
ไม้ผล 2 Fruit Board กางแผนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ แก้ไข

ปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ พร้อมวางแนวทางการ
บริหารจัดการผลไม้ระดับ Area based ผลไม้ภาคเหนือ 

Thailand Plus 

3 สาธิตการปัดดอกทุเรียนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต News 24 TV 
Field Day 4 เกษตรจังหวัด จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต

ใหม่ (Field Day) และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน ปี 2565  

PKnews online 

ถ่ายทอดความรู้ 5 เกษตรนครพนม เปิดเวทีถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบออนไลน์ หวังต่อ
ยอดสู่เกษตรกรในพ้ืนที่ ปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

NNT สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

อุทกภัย 6 ส่งมอบบัญชีเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านพืชรอบ
แรก 

สำนักงานประชาสัมพันธ์
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

  



 

Fruit Board กางแผนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ แก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ พร้อมวางแนว
ทางการบริหารจัดการผลไม้ระดับ Area based ผลไม้ภาคเหนือ 

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ครั้ง ที่ 1/2565 ว่า คณะทำงานจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบมีมติ

เห็นชอบร่างแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ ปี 2565 กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ จำนวน 5 มาตรการ 21 

โครงการ ตามข้อเสนอของคณะทำงานจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ ประกอบไปด้วย มาตรการ

ป้องกันเพ่ือเตรียมรองรับเหตุการณ์ไม่ปกติ มาตรการช่วยเหลือในการกระจายสินค้า ควบคุมคุณภาพ และกระตุ้นการบริโภค

ผลไม้ มาตรการช่วยเหลือสนับสนุนการส่งออกผลไม้ไทย มาตรการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมผลไม้ และมาตรการช่วยเหลือเยียวยา 

และฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่ปกติ ทั้งนี้ มีโครงการที่ต้องการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุน

รวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 4 โครงการ 

ประกอบด้วย โครงการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ตลอด supply chain (ทุเรียน ลำไย) โครงการสนับสนุน

การกระจายผลไม้เพ่ือยกระดับราคาไม่ให้ตกต่ำของสถาบันเกษตรกร โครงการรวบรวมและกระจายผลไม้ออกจากแหล่งผลิต 

และโครงการเร่งดำเนินการตรวจรับรองแปลง GAP และโรงคัดบรรจุ GMP โดยมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลักแต่ละโครงการ

ประสานงานกับกรมการค้าภายใน เพื่อดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร

ต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาโครงการมหานครผลไม้ และการขนส่งผลไม้ผ่านสนามบินจันทบุรี ซึ่งมี

อำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนโครงการศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้และการพัฒนาสนามบินสู่



สนามบินเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร เพื่อมาให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่

จำเป็นต่อคณะทำงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้มอบหมาย 

 ด้าน นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะ

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมเฉพาะกิจแนวทางการบริหาร

จัดการผลไม้ระดับ Area based ผลไม้ภาคเหนือ รวมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีสาระสำคัญ คือระดับ Area 

based ภาคเหนือ มีข้อคิดเห็นด้านแรงงาน ให้จังหวัดมีการผ่อนผันการเคลื่อนย้ายแรงงาน และมีคณะกรรมการระดับตำบลทำ

การขึ้นทะเบียนแรงงาน เช่น ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรตำบล เป็นต้น 

 ด้านผู้ประกอบการ (ล้ง) ให้ร่วมกันกำหนดราคาขั้นต่ำในการรับซื้อผลผลิตในแต่ละเกรด และสร้างความเป็นหุ้นส่วน

ร่วมกันระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ ด้านการบริหารจัดการ ขอให้ภาครัฐสนับสนุนการเปิดตลาดต่างประเทศใหม่ 

กำหนด Model การค้าเพ่ือให้เกิดระบบการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) และการนำเทคโนโลยี Smart Farming มาใช้ในการ

พัฒนา Packaging และสร้างแบรนด์ ส่วนเรื่องของ Product based : ลำไย มีข้อคิดเห็น ด้านการแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ใหม่ (สด

ช่อ/รูดร่วง/อบแห้งเนื้อสีทอง) ให้ศึกษาแนวทางการรับรองพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เพ่ือให้สามารถส่งออกได้ และมีการตรวจสอบ

ย้อนกลับ (Traceability) สำหรับลำไยทุกแปลงเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค ด้านการตลาด ผู้ประกอบการควรมีการ

กำหนดราคาขั้นต่ำในการรับซื้อลำไย เพ่ือให้ภาครัฐนำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาผลผลิต หรือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ทดแทนการ

ช่วยเหลือเยียวยา โดยมติที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดทำ Model การค้าต้นแบบที่จังหวัดลำพูน โดยมอบหมายให้หน่วยงานใน

ระดับพ้ืนที่ ได้แก่ คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) 

ผู้ประกอบการ(ล้ง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัด และคณะอนุกรรมการความ

ร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กร.กอ.) ภาคเหนือ บูรณาการทำงานร่วมกัน 

ทั้งนี้ คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานสถานการณ์ผลไม้ในพ้ืนที่

ภาคเหนือพบว่า ขณะนี้ลำไยผลผลิตจะออกมากในเดือนสิงหาคม ส่วนลิ้นจี่ผลผลิตจะออกมากในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 

ซึ่งผลไม้ทั้ง 2 ชนิด คาดการณ์ผลผลิตเพ่ิมข้ึน แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์เนื่องจากหากระทบแล้งช่วงเดือนเมษายน จะทำให้

ดอกและผลอ่อนร่วง และสลัดลูกทิ้งได้ ด้านสถานการณ์ผลไม้ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ทุเรียนคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่

กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม โดยจะออกกระจุกตัวมากสุดในเดือนพฤษภาคม  มังคุดคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาด

ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนกรกฎาคม โดยจะออกกระจุกตัวมากสุดในเดือนพฤษภาคม เงาะคาดว่าผลผลิตจะออกสู่

ตลาดตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกลางเดือนสิงหาคม โดยจะออกกระจุกตัวมากสุดในเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมิถุนายน 

และลองกองคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนกันยายน โดยจะออกกระจุกตัวมากสุดในเดือน

กรกฎาคม 

  



 

 



 

 

เกษตรจังหวัด จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปี 2565 (มีคลิป) 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ก.พ. 65 นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานจัดงานวัน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปี 2565 ที่

สวนพีแอนด์เอ็น เมลอน (P&N Melon Farm) บ้านดอนตะหนินใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลสระจระเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายคณกร ทองสุขนอก เกษตรจังหวัดนครราชสีมา นาย

สงกรานต์ จูมทอง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา นางชิดชนก วุฒิพงศ์พะยอม นักวิชาการตรวจบัญชี

สหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดนครราชสีมา นายเมธี กาญจนสุนทร 

นายอำเภอด่านขุนนทด นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ส.ส.นครราชสีมา เขต 13 นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.นครราชสีมา อ.

ด่านขุนทด เขต 2 นายสมชาย เล็งสุวรรณ เกษตรอำเภอด่านขุนทด หน.ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เกษตรกรจากอำเภอสายที่ 1 จำนวน 8 อำเภอ ๆ ละ 40 

คน รวมทั้งสิ้น 320 คน ประกอบด้วย อำเภอด่านขุนทด พระทองคำ ขามทะเลสอ สีคิ้ว สูงเนิน ปากช่อง โนนไทย และ อำเภอ

เทพารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อ

เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เพ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทาง



การตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง 

รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ การจัดงาน Field day ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. เป็นสถานที่จัดงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ที่มีเกษตรกรผู้นำ เป็น

ผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดงาน Field day จึงเป็น

สัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสมของเกษตรกร 

สำหรับการจัดงานวัน Field Day ณ ศพก. เครือข่าย หมู่ที่ 5 บ้านดอนตะหนินใหญ่ ตำบลสระจระเข้ อำเภอด่านขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดสถานีเรียนรู้เพ่ือให้เกษตรกรได้เรียนรู้ จำนวน 5 สถานี ดังนี้ สถานีเรียนรู้ที่ 1 : เรื่องการจัดการ

โรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา สถานีเรียนรู้ที่ 2 : เรื่องดินดี ชีวีมั่นคง โดยสถานีพัฒนา

ที่จังหวัดนครราชสีมา สถานีเรียนรู้ที่ 3 : เรื่องสารชีวภัณฑ์ทำเองได้ ใช้ง่าย ปลอดภัย โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน

อารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา สถานีเรียนรู้ที่ 4 : เรื่อง: เรื่องรู้เท่าทัน ป้องกันโรคในสัตว์ โดย ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 

สถานีเรียนรู้ที่ 5 : เรื่องสร้างแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพดี มีรายได้ โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา 

 นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ได้แก่ 1 การจัดนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี 2 การจัดนิทรรศการของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 3 การจัด

นิทรรศการของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 4 การจัดนิทรรศการของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 5 การจัดนิทรรศการ

ของกลุ่มอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา 6 ตลาดเกษตรกร (การแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 

YSF ฯลฯ 7 จุดแสดงเทคโนโลยีการเกษตรจากภาคเอกชน 

ทางด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า การจัดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่วันนี้ ถือว่าเป็นงาน

สำคัญมาก เพราะมีหน่วยงานเกี่ยวกับการเกษตรทุกหน่วยงาน มาให้ความรู้กับเกษตรกรทุกเรื่อง ทั้งเรื่องดิน เรื่องน้ำ เมล็ดพันธุ์ 

เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเกษตรทั้งจังหวัด แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ๆละ 8 อำเภอ ก็จะได้จัดงานเช่นนี้อีก 7 ครั้ง เพราะวันนี้เป็น

ครั้งแรก ที่สวนเมลอนฟาร์มแห่งนี้ ที่ให้การเอ้ือเฟ้ือสถานที่ และนับว่าที่นี่ทำการเกษตรออแกนิกส์ได้อย่างดีเยี่ยม สามารถสีงขาย

ได้ทั่วประเทศ มีทั้งผักผลไม้พ้ืนบ้าน และพืชผลสมัยใหม่ ทำได้อย่างมีคุณภาพมาก “จากที่เดินชมสวนแห่งนี้ สังเกตเห็นว่า

ประชาชนที่ทาร่วมงาน ต่างก็เดินชมสวนจำนวนมากเช่นกัน รวมทั้งเก็บใส่ตะกร้า ไปชั่งน้ำหนักเพ่ือจ่ายเงิน นำกลับไป

รับประทานที่บ้านอย่างสนุกยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคน” นายชรินทร์ กล่าว 

  



 

เกษตรนครพนม เปิดเวทีถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบออนไลน์ หวังต่อยอดสู่เกษตรกรในพื้นที่ ปรับตัวในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

 

วันนี้ (17 ก.พ.65) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 1/2565 เพ่ือขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและถ่ายทอด

ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ 12 อำเภอ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประชุมในระบบออนไลน์ได้อย่างเข้าใจและสามารถ

ปรับใช้ในการทำงานส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์โควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

 นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ 

(DW) ครั้งที่ 1 เป็นการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การการทำงาน 

และรับการถ่ายทอดความรู้เทคนิคการเป็นผู้จัดประชุมและจัดการฝึกอบรมแบบออนไลน์ รวมทั้งเทคนิคในการจัดทำแผนการ

ผลิตรายบุคคล (IFPP) ที่สามารถนำไปต่อยอดการใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ไป และในปัจจุบันการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ได้มีการปรับรูปแบบในการดำเนินงานโดยเน้นการใช้ช่องทางผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เจ้าหน้าที่เองจะต้องมีการปรับตัวและใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

เกษตรกรในการส่งเสริมการเกษตร โดยในการจัดเวทีในครั้งนี้นอกจากเจ้าหน้าที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน

แล้วยังได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและวิธีการในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการช่วยเหลือและร่วมขับเคลื่อนภาคการเกษตรใน

พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 



 



 

  


