
 

 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2565 
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เกษตรเตรียมโชว์ศักยภาพภาคเกษตรไทยสู่สายตาชาวโลกในงาน World Expo 2020 Dubai หวังต่อยอดส่งออกสินค้าเกษตร

ไทยในตลาดตะวันออกกลาง 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริม

การเกษตรจะจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยที่ได้มาตรฐานและผลิตภัณฑ์มีศักยภาพส่งออก ในงานมหกรรมโลก 

World Expo 2020 Dubai ระหว่างวันที่ 9-16 มีนาคม 2565 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ภายใต้แนวคิด “Digital for 

Agri-Dev” 

 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าชมงานเห็นถึงศักยภาพ ความหลากหลาย และเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้า

เกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรไทย ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และประเทศใกล้เคียง และช่วยสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ รวมทั้งประเทศภาคี

สมาชิกอ่ืนๆ ที่เข้าร่วมจัดงานดังกล่าว 

 



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับรูปแบบการนำเสนอ จะเน้นนำเสนอความก้าวหน้าในการผลิตสินค้า

เกษตรของไทย ประกอบด้วย 1. การจัดแสดงนิทรรศการแสดงเรื่องราว (Story) ให้เห็นการเชื่อมโยงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ใช้ในระบบส่งเสริมการเกษตร ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่กระบวนการเตรียมการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิตให้ปลอดภัย 

จนถึงตัวสินค้าที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน รวมทั้งการตรวจสอบย้อนกลับ และ 

 2. การจัดแสดงสินค้าคุณภาพ พร้อมเปิดให้ผู้เข้าชมงาน ณ อาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) ได้มีโอกาส

ทดลองชิมตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตรไทยกว่า 10 ชนิด ซึ่งเป็นผลไม้ตามฤดูกาลคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามต้องการของ

ตลาด และผลผลิตที่มีโอกาสในการเติบโตหรือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน

การขยายโอกาสในตลาดแถบประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ งาน The World Expo เป็นงานแสดงนิทรรศการระดับโลกที่จัดขึ้นประจำทุก 5 ปี ภายใต้การกำกับดูแลของ

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยงานมหกรรมโลก (BIE : Bureau of International Exposition) โดยในปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 

2563 งาน World Expo จะจัดขึ้น ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ 
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับรูปแบบการนำเสนอ จะเน้นนำเสนอความก้าวหน้าในการผลิตสินค้าเกษตรของ

ไทย ประกอบด้วย 1) การจัดแสดงนิทรรศการแสดงเรื่องราว (Story) ให้เห็นการเชื่อมโยงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบ

ส่งเสริมการเกษตร ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่กระบวนการเตรียมการผลิต การพัฒนาขบวนการผลิตให้ปลอดภัย จนถึงตัว

สินค้าท่ีมีคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน รวมทั้งการตรวจสอบย้อนกลับ และ 2) การจัดแสดงสินค้าคุณภาพ พร้อมเปิดให้ผู้เข้าชม

งาน ณ อาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) ได้มีโอกาสทดลองชิมตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตรไทยกว่า 10 ชนิด 

ซึ่งเป็นผลไม้ตามฤดูกาลคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามต้องการของตลาด และผลผลิตที่มีโอกาสในการเติบโตหรือเพ่ิมส่วนแบ่งทาง

การตลาดในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขยายโอกาสในตลาดแถบประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งเป็น

ตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ งาน The World Expo เป็นงานแสดงนิทรรศการระดับโลกที่จัดขึ้นประจำทุก 5 ปี ภายใต้การกำกับดูแลของ

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยงานมหกรรมโลก (BIE : Bureau of International Exposition) โดยในปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 

2563 งาน World Expo จะจัดขึ้น ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ซึ่งนับเป็นการจัดงาน World Expo ครั้งแรกในภูมิภาค

ตะวันออกกลาง ภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงาน คือ Connecting Minds, Creating the Future และแนวคิดรองในหัวข้อ 

Mobility explores the smarter movement of people, Goods & Idea โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดแสดงประเด็นหลักเรื่อง 

Connecting Minds, Creating The Future โดยมุ่งนำเสนอเนื้อหาหลักใน 3 หัวข้อ ได้แก่ โอกาส (Opportunity) การ

ขับเคลื่อน (Mobility) และความยั่งยืน (Sustainability) พร้อมกับมุ่งเน้นการสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงธุรกิจและ

การพัฒนานวัตกรรมทั้งจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชนในระดับนานาชาติ ประกอบกับราชอาณาจักรไทย และสหรัฐ

อาหรับอิมิเรตส์ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและราบรื่นมาเป็นระยะเวลายาวนาน รวมถึงเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญ 

ดังนั้นการเข้าร่วมงาน World Expo 2020 ในครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างรัฐบาลทั้งสอง

ประเทศให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น เกิดการ Connection Minds และ Creating The Future ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งจะเป็น

การแสดงออกถึงศักยภาพ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความพร้อมของประเทศไทยและประชาชนคนไทยในการเป็นประเทศ 4.0 

(Thailand 4.0) อีกด้วย 
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แบ่งทางการตลาดในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขยายโอกาสในตลาดแถบประเทศตะวันออกกลาง 

ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ งาน The World Expo เป็นงานแสดงนิทรรศการระดับโลกที่จัดขึ้นประจำทุก 5 ปี ภายใต้การกำกับดูแลของ

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยงานมหกรรมโลก (BIE : Bureau of International Exposition) โดยในปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 

2563 งาน World Expo จะจัดขึ้น ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ซึ่งนับเป็นการจัดงาน World Expo ครั้งแรกในภูมิภาค

ตะวันออกกลาง ภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงาน คือ Connecting Minds, Creating the Future และแนวคิดรองในหัวข้อ 

Mobility explores the smarter movement of people, Goods & Idea โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดแสดงประเด็นหลักเรื่อง 

Connecting Minds, Creating The Future โดยมุ่งนำเสนอเนื้อหาหลักใน 3 หัวข้อ ได้แก่ โอกาส (Opportunity) การ

ขับเคลื่อน (Mobility) และความยั่งยืน (Sustainability) พร้อมกับมุ่งเน้นการสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงธุรกิจและ

การพัฒนานวัตกรรมทั้งจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชนในระดับนานาชาติ ประกอบกับราชอาณาจักรไทย และสหรัฐ

อาหรับอิมิเรตส์ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและราบรื่นมาเป็นระยะเวลายาวนาน รวมถึงเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญ 

ดังนั้นการเข้าร่วมงาน World Expo 2020 ในครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศให้แน่น

แฟ้น ยิ่งขึ้น เกิดการ Connection Minds และ Creating The Future ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งจะเป็นการแสดงออกถึง

ศักยภาพ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความพร้อมของประเทศไทยและประชาชนคนไทยในการเป็นประเทศ 4.0 (Thailand 4.0) อีก

ด้วย 

  



 

 

 

 

 



 

จังหวัดแพร่จัดกิจกรรม Young Smart Farmer Phrae Showcase 2022 สร้างโอกาสให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาต่อยอด
ในอาชีพ 

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(8มี.ค.65) เวลา 09.30 น. ที่ลานกิจกรรม หน้าโรงยิมชมรม

แบดมินตัน สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัด

แพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรม Young Smart Farmer Phrae Showcase 2022 ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , เครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดแพร่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์จัดข้ึนระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2565 เพ่ือสร้างโอกาสให้เกษตรกรและภาคส่วนต่าง ๆ เกิดการร่วมมือกันในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ สามารถนำความรู้ที่ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเกษตร และ

นำไปพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไป มีช่องทางเรียนรู้ด้าน

การเกษตรอีกทางหนึ่ง พร้อมกันนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดนิทรรศการและออกหน่วยให้บริการ 

“เกษตรพบประชาชน” แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้มาใช้บริการภายในงานอีกด้วย 

นายฤชภูม ิถิ่นฐาน ประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดแพร่ กล่าวว่าภายในงานมีการจัดแสดงผลงานด้าน

การเกษตรจากเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดแพร่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร และกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การจัด

แสดงผลงานทางการเกษตรทุกสาขา ของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดแพร่และเครือข่าย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

6 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานเรียนธุรกิจเกษตร ฐานเรียนการปศุสัตว์แนวใหม่ ฐานเรียนรู้

การเกษตรยั่งยืน ฐานเรียนรู้การออกแบบและการจัดการแปลงเกษตร และฐานเรียนรู้การจัดการดิน น้ำ อาหาร ซึ่งได้บูรณาการ

การจัดแสดงผลงานจาก 16 ฟาร์มทั่วจังหวัดแพร่ , กิจกรรมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูป , การประกวดลาบ

เมืองแพร่ , การประกวดส้มตำลีลา , การเสวนาทางการเกษตร , กิจกรรม Walk Rally แลกของรางวัลสุดพิเศษ , การแสดง

ดนตรีในสวน คนเมืองแพร่ และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย 



นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ได้ดำเนินตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการ

ดูแลลูกหลานของเกษตรกร และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปี 2557 โดยดำเนินการ

สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เน้นกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่น

ใหม่ ให้มีความสามารถด้านการเกษตร สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่

มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด จนเป็นเกษตรกรมืออาชีพ เป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น 

  



 

จังหวัดแพร่จัดกิจกรรม Young Smart Farmer Phrae Showcase 2022 สร้างโอกาสให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาต่อยอดใน

อาชีพ 

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้ (8 มี.ค.65) เวลา 09.30 น. ที่ลานกิจกรรมหน้าโรงยิมชมรม

แบดมินตัน สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัด

แพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรม Young Smart Farmer Phrae Showcase 2022 ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, เครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดแพร่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์จัดข้ึนระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2565 เพ่ือสร้างโอกาสให้เกษตรกรและภาคส่วนต่าง ๆ เกิดการร่วมมือกันในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ สามารถนำความรู้ที่ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเกษตร และ

นำไปพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไป มีช่องทางเรียนรู้ด้าน

การเกษตรอีกทางหนึ่ง พร้อมกันนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดนิทรรศการและออกหน่วยให้บริการ 

“เกษตรพบประชาชน” แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้มาใช้บริการภายในงานอีกด้วย 

 นายฤชภูมิ ถิ่นฐาน ประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดแพร่ กล่าวว่า ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานด้าน

การเกษตรจากเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดแพร่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร และกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การจัด

แสดงผลงานทางการเกษตรทุกสาขา ของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดแพร่และเครือข่าย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

6 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานเรียนธุรกิจเกษตร ฐานเรียนการปศุสัตว์แนวใหม่ ฐานเรียนรู้

การเกษตรยั่งยืน ฐานเรียนรู้การออกแบบและการจัดการแปลงเกษตร และฐานเรียนรู้การจัดการดิน น้ำ อาหาร ซึ่งได้บูรณาการ



การจัดแสดงผลงานจาก 16 ฟาร์มทั่วจังหวัดแพร่/กิจกรรมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูป/การประกวดลาบ

เมืองแพร่/การประกวดส้มตำลีลา/การเสวนาทางการเกษตร/กิจกรรม Walk Rally แลกของรางวัลสุดพิเศษ/การแสดงดนตรีใน

สวน คนเมืองแพร่ และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ได้ดำเนินตามนโยบายรัฐบาลในเรื่อง

การดูแลลูกหลานของเกษตรกร และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปี 2557 โดย

ดำเนินการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เน้น

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีเป้าหมายหลักในการพัฒนา

เกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีความสามารถด้านการเกษตร สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนำ

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด จนเป็นเกษตรกรมืออาชีพ เป็นผู้นำทาง

การเกษตรในท้องถิ่น 

  



 

 

ที่ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม นายวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 

10 (อุดรธานี) มอบหมายให้ นายวีระ สุทธศิริ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพ้ืนที่ร่วมกับ นางมนพร 

เจริญศรี ส.ส.นครพนม นายมนตรี จารุธำรง ปลัดอำเภอโพนสวรรค์ นางสาวกวิตา ศรีวรมย์ เกษตรอำเภอโพนสวรรค์ นายจักร

พงศ์ โลหะ ผู้จัดการ ธกส.สาขาโพนสวรรค์ และนายเดือน อณุญาหงส์ นายก อบต.บ้านค้อ ส่งมอบงานโครงการพัฒนาน้ำ

บาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่พื้นที่ 500 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบเงินกู้) ซึ่งเป็นภารกิจจัดหาแหล่งน้ำให้กับพ่ี

น้องประชาชน โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมแนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้แก่ผู้นำกลุ่มเพ่ือให้ใช้

ประโยชน์จากน้ำบาดาลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

  



 

  



 

  



 

โครงการกระบี่โมเด็ล (model) สร้างรายได้ให้แก่เกษตรชาวสวนปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ 

 

นายไกรวิทย์ ฝั่งขวา อยู่บ้านเลขที่169 หมู่ 4 ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กล่าวถึงการเข้าร่วม

โครงการกระบี่โมเด็ลว่าตนเองเข้าร่วมโครงการกระบี่โมเดลเมื่อปี 2563 หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการและลงมือปฏิบัตอย่าง

จริงจังก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ในการทำสวนปาล์มน้ำมันภายใน 2 ปี จะมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ 

 แต่อย่างแรกในการทำกระบี่โมเดล คือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิด ความรู้ใหม่ๆ จากเม่ือก่อนมี

การทำการเกษตรแบบเดิม คือการบอกต่อกันมา ทำให้ได้ค่าตอบแทนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ต้นทุนการผลิตก็สูง หากเราผ่านการ

อบรมแล้วมีการนำความรู้มาปรับใช้ ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะในการอบรมก็เป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้แก่เกษตรกร 

ไม่ต้องไปเพ่ิมพ้ืนที่ให้มาก เพียงแต่ปรับพื้นที่ที่มีอยู่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้มีการเชิญ

วิทยากรที่มีความชำนาญ เข้ามาให้ความรู้ในทุกๆ เรื่อง 

 โดยเฉพาะการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่ดีภายในระยะเวลา 2 ปี ก็จะเห็นความแตกต่าง เช่น เมื่อก่อนการดูแล

สวนปาล์มเราก็จะใส่ปุ๋ยตามคำบอกเล่าของคนอ่ืนที่บอกต่อกันมา แต่เมื่อเราเข้าร่วมโครงการกระบี่โมเดลเราก็จะได้รู้ว่าการใส่

ปุ๋ยแต่ละครั้ง แต่ละรอบปี เราต้องมีการวัดค่า pH ความเป็นกรด เป็นด่างของดินก่อน ทำให้เราได้ทราบว่าดินของเราเป็น

อย่างไรบ้าง ดินเปรี้ยวหรือดินเค็ม เมื่อใส่ปุ๋ยก็จะได้ตรงตามความต้องการของปาล์ม มีการจดบันทึกผลผลิตที่ได้ในแต่ละรอบ 

 ซึ่งผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการกระบี่โมเดล จะมีการจัดอบรมทฤษฎีและปฏิบัติแบบเข้มข้น สมาชิกทุกคนต้องวัดค่า PH ของ

ดินเป็นทุกคน มีการฝึกอบรมการปฏิบัติอย่างจริงจัง การดูแลภายในสวนปาล์มน้ำมัน การกองทางปาล์มอย่างไรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด การหว่านปุ๋ยที่ถูกต้อง ซึ่งทุกๆ อย่างถ้าหากทำอย่างถูกวิธีก็จะทำให้ปาล์มน้ำมันมีความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตที่ได้ก็จะ

เพ่ิมข้ึนตามมา โดยเฉพาะสวนปาล์มของตนเองในพ้ืนที่ 10 ไร่ จากเม่ือก่อนได้ผลผลิตประมาณ 3 ตันต่อไร่ต่อปี ปัจจุบันมี

ผลผลิตเพ่ิมข้ึนประมาณ 4 ตันต่อไร่ต่อปี เพิ่มข้ึนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ 


