
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

Field Day 1.กรมส่งเสริมการเกษตร จัด Field Day สับปะรดที่เพชรบุรี เปิด 5 สถานีเติมเต็ม
ความรู้สู่ความมั่งคั่ง 

สยาม ฮอตไลน์นิวส์ 

2.กรมส่งเสริมการเกษตร” จัด Field Day สับปะรดที่เพชรบุรี เปิด 5 สถานีเติมเต็ม
ความรู้สู่ความมั่งคั่ง 

สยามธุรกิจ 

3.เลือกไร่สับปะรดจัด “Field Day ปี 2565” เปิด 5 สถานีเติมเต็มความรู้สู่ความม่ัง
คั่ง 

เกษตรทำกนิ 

4.กรมส่งเสริมการเกษตร” จัด Field Day สับปะรดที่เพชรบุรี เปิด 5 สถานีเติมเต็ม
ความรู้สู่ความมั่งคั่ง 

สยามรัฐ 

5.กรมส่งเสริมการเกษตร” จัด Field Day สับปะรดที่เพชรบุรี เปิด 5 สถานีเติมเต็ม
ความรู้สู่ความมั่งคั่ง 
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กรมส่งเสริมการเกษตร จัด Field Day สับปะรดที่เพชรบุรี 
เปิด 5 สถานีเติมเต็มความรู้สู่ความมั่งคัง่ 
กรมส่งเสริมการเกษตร จดักิจกรรมงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลการผลิตใหม่ หรือ Field 

Day ปี 2565 เพื่อถ่ายทอดความรู้ และใหบ้ริการแก่เกษตรกรในชุมชน ใหเ้กษตรกรไดรั้บความรู้ เขา้ถึง
ปัจจยัการผลิต ลดความเส่ียงในการบริหารจดัการ และให้เกิดความเขม้แขง็ของเกษตรกร ณ แปลงสับปะรด
ของ “นายสมชาย ทองประเสริฐ” เกษตรกรหมู่ท่ี 10 ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
จงัหวดัเพชรบุรี โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานเปิดงาน พร้อมดว้ยหวัหนา้ส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน รวมถึงเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดจากอ าเภอเขายอ้ย อ าเภอแก่ง
กระจาน และอ าเภอท่ายาง เขา้ร่วมอีกกวา่ 200 คน 

 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไดส้ร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้ท่ีจ าเป็นสู่เกษตรกร ผา่นศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคา้เกษตร หรือ “ศพก.” ซ่ึงหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัน าองคค์วามรู้ และเทคโนโลยสีมยัใหม่ มา
ผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสินคา้หลกั และเหมาะสมกบั
ศกัยภาพของพื้นท่ี รวมทั้งประยกุตอ์งคค์วามรู้ต่างๆ เกิดองคค์วามรู้ท่ีเกษตรกรสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
การจดักิจกรรม Field Day จึงเป็นส่วนส าคญั ท่ีช่วยเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่การเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิต



ใหม่ ปี 2565 ช่วยใหเ้กษตรกรน าองคก์รความรู้ไปประยกุตใ์ช ้เกิดการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ สร้าง
ผลตอบแทนไดเ้ป็นอยา่งดี เกษตรกรมีความเขม้แขง็ พึ่งพาตนเองไดใ้นระยะยาว เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ การลดตน้ทุนกระบวนการผลิต ท่ีช่วยใหส้ามารถแข่งขนัดา้นราคาไดดี้ขึ้น
, การเพาะปลูกตามความเหมาะสมของดินและการปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงสุด, 

การเพิ่มมูลค่าใหก้บัท่ีดิน และลดการพึ่งพากลไกราคาดว้ยการท าไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ และการเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร ดว้ยการแปรรูปผลผลิต รวมถึงการบริหารจดัการน ้า เพื่อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

 
ดา้น นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ งานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยจีดัขึ้นเพื่อ
เร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 เป็นการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ และใหบ้ริการแก่เกษตรกรในชุมชน ใหเ้กษตรกรไดรั้บความรู้ เขา้ถึงปัจจยัการผลิต ลด
ความเส่ียงในการบริหารจดัการ และใหเ้กิดความเขม้แขง็ของเกษตรกร โดยการจดัคร้ังน้ี เนน้การถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกบัการปลูกสับปะรดไปสู่เกษตรกร ดว้ยอ าเภอหนองหญา้ปลอ้งเป็นพื้นท่ีปลูกสับปะรดมาก
ท่ีสุดในจงัหวดัเพชรบุรี และเป็นอาชีพหลกัของเกษตรกร 

 
ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ จะแบ่งเป็น 5 สถานีถ่ายทอดความรู้ ประกอบดว้ย สถานีเรียนรู้ท่ี 1 เพิ่มผลผลิต 
การคดัหน่อพนัธุ์ โรคเห่ียวในสับปะรด และแผนการผลิต โดยศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตร สถานีเรียนรู้ท่ี 
2 ลดตน้ทุน สาธิตการใชปุ้๋ ยหมกัร่วมกบัการใหปุ้๋ ยทางใบ และการใชส้ารชีวภณัฑ ์โดย ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ย
ชุมชน สถานีเรียนรู้ท่ี 3 พฒันาคุณภาพผลผลิต สาธิตเทคโนโลยกีารใหน้ ้าเพื่อพฒันาคุณภาพสับปะรด โดย 
ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัเพชรบุรี สถานีเรียนรู้ท่ี 4 เพิ่มมูลค่า สร้างทางเลือก สาธิต
การผลิตอาหารสัตวจ์ากสับปะรด โดย ศูนยว์ิจยัและพฒันาอาหารสัตวเ์พชรบุรี และอาชีพทางเลือก โดย ปศุ
สัตวจ์งัหวดัเพชรบุรี/ประมงจงัหวดัเพชรบุรี และ สถานีเรียนรู้ท่ี 5 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้โดย ส านกังาน
การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

 



 

“กรมส่งเสริมการเกษตร” จัด Field Day สับปะรดท่ีเพชรบุรี เปิด 
5 สถานีเติมเต็มความรู้สู่ความมั่งคัง่ 

 
 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร จดักิจกรรมงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลการผลิตใหม่ หรือ Field 

Day ปี 2565 เพื่อถ่ายทอดความรู้ และใหบ้ริการแก่เกษตรกรในชุมชน ใหเ้กษตรกรไดรั้บความรู้ เขา้ถึง
ปัจจยัการผลิต ลดความเส่ียงในการบริหารจดัการ และให้เกิดความเขม้แขง็ของเกษตรกร ณ แปลงสับปะรด
ของ “นายสมชาย ทองประเสริฐ” เกษตรกรหมู่ท่ี 10 ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
จงัหวดัเพชรบุรี โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานเปิดงาน พร้อมดว้ยหวัหนา้ส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน รวมถึงเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดจากอ าเภอเขายอ้ย อ าเภอแก่ง
กระจาน และอ าเภอท่ายาง เขา้ร่วมอีกกวา่ 200 คน 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไดส้ร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้ท่ีจ าเป็นสู่เกษตรกร ผา่นศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคา้เกษตร หรือ “ศพก.” ซ่ึงหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัน าองคค์วามรู้ และเทคโนโลยสีมยัใหม่ มา
ผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสินคา้หลกั และเหมาะสมกบั
ศกัยภาพของพื้นท่ี รวมทั้งประยกุตอ์งคค์วามรู้ต่างๆ เกิดองคค์วามรู้ท่ีเกษตรกรสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
การจดักิจกรรม Field Day จึงเป็นส่วนส าคญั ท่ีช่วยเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่การเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิต



ใหม่ ปี 2565 ช่วยใหเ้กษตรกรน าองคก์รความรู้ไปประยกุตใ์ช ้เกิดการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ สร้าง
ผลตอบแทนไดเ้ป็นอยา่งดี เกษตรกรมีความเขม้แขง็ พึ่งพาตนเองไดใ้นระยะยาว เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ การลดตน้ทุนกระบวนการผลิต ท่ีช่วยใหส้ามารถแข่งขนัดา้นราคาไดดี้ขึ้น
, การเพาะปลูกตามความเหมาะสมของดินและการปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงสุด, 

การเพิ่มมูลค่าใหก้บัท่ีดิน และลดการพึ่งพากลไกราคาดว้ยการท าไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ และการเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร ดว้ยการแปรรูปผลผลิต รวมถึงการบริหารจดัการน ้า เพื่อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

ดา้น นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ งานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยจีดัขึ้น
เพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 เป็นการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ และใหบ้ริการแก่เกษตรกรในชุมชน ใหเ้กษตรกรไดรั้บความรู้ เขา้ถึงปัจจยัการผลิต ลด
ความเส่ียงในการบริหารจดัการ และใหเ้กิดความเขม้แขง็ของเกษตรกร โดยการจดัคร้ังน้ี เนน้การถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกบัการปลูกสับปะรดไปสู่เกษตรกร ดว้ยอ าเภอหนองหญา้ปลอ้งเป็นพื้นท่ีปลูกสับปะรดมาก
ท่ีสุดในจงัหวดัเพชรบุรี และเป็นอาชีพหลกัของเกษตรกร 

ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ จะแบ่งเป็น 5 สถานีถ่ายทอดความรู้ ประกอบดว้ย สถานีเรียนรู้ท่ี 1 เพิ่ม
ผลผลิต การคดัหน่อพนัธุ์ โรคเห่ียวในสับปะรด และแผนการผลิต โดยศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตร สถานี
เรียนรู้ท่ี 2 ลดตน้ทุน สาธิตการใชปุ้๋ ยหมกัร่วมกบัการให้ปุ๋ ยทางใบ และการใชส้ารชีวภณัฑ ์โดย ศูนย์
จดัการดินปุ๋ ยชุมชน สถานีเรียนรู้ท่ี 3 พฒันาคุณภาพผลผลิต สาธิตเทคโนโลยกีารใหน้ ้ าเพื่อพฒันาคุณภาพ
สับปะรด โดย ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัเพชรบุรี สถานีเรียนรู้ท่ี 4 เพิ่มมูลค่า สร้าง
ทางเลือก สาธิตการผลิตอาหารสัตวจ์ากสับปะรด โดย ศูนยว์ิจยัและพฒันาอาหารสัตวเ์พชรบุรี และอาชีพ
ทางเลือก โดย ปศุสัตวจ์งัหวดัเพชรบุรี/ประมงจงัหวดัเพชรบุรี และ สถานีเรียนรู้ท่ี 5 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้
โดย ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

 

 

 

 

 

 



 

เลือกไร่สบัปะรดจัด “Field Day ปี 2565” เปดิ 5 สถานีเติมเต็ม

ความรู้สู่ความมั่งคั่ง 

กรมส่งเสริมการเกษตร เลือกไร่สับปะรดของเกษตรกรท่ีเมืองเพชรฯ   จัดกจิกรรม “Field Day ปี 
2565″ เปิด 5 สถานีเติมเต็มความรู้สู่ความมั่งคั่ง เน้นน าองค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาผสมผสาน
กบัภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ ท่ีเกษตรกรสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร จดักิจกรรมงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้
ฤดูกาลการผลิตใหม่ ” Field Day ปี 2565″ เพื่อถ่ายทอดความรู้ใหบ้ริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้
เกษตรกรไดรั้บความรู้ เขา้ถึงปัจจยัการผลิต ลดความเส่ียงในการบริหารจดัการ และให้เกิดความเขม้แขง็ของ
เกษตรกร ณ แปลงสับปะรดของ นายสมชาย ทองประเสริฐ เกษตรกรหมู่ท่ี 10 ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง 
อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมดว้ยหวัหนา้ส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน รวมถึงเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดจากอ าเภอเขา
ยอ้ย อ าเภอแก่งกระจาน และอ าเภอท่ายาง เขา้ร่วมอีกกวา่ 200 คน 

นายอลงกรณ์  กล่าววา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดส้ร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้ท่ีจ าเป็นสู่เกษตรกร 
ผา่นศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร หรือ “ศพก.” ซ่ึงหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง
ร่วมกนัน าองคค์วามรู้ และเทคโนโลยสีมยัใหม่ มาผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสินคา้หลกั และเหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ี รวมทั้งประยกุตอ์งคค์วามรู้ต่างๆ เกิด
องคค์วามรู้ท่ีเกษตรกรสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

การจดักิจกรรมงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลการผลิตใหม่ หรือ Field Day จึงเป็นส่วน
ส าคญั ท่ีช่วยเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่การเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 ช่วยใหเ้กษตรกรน าองคก์ร
ความรู้ไปประยกุตใ์ช ้เกิดการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างผลตอบแทนไดเ้ป็นอยา่งดี เกษตรกรมีความ
เขม้แขง็ พึ่งพาตนเองไดใ้นระยะยาว 



 

ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ การลดตน้ทุนกระบวนการผลิต ท่ีช่วยให้
สามารถแข่งขนัดา้นราคาไดดี้ขึ้น, การเพาะปลูกตามความเหมาะสมของดินและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงสุด, การเพิ่มมูลค่าใหก้บัท่ีดิน และลดการพึ่งพากลไกราคาดว้ยการท าไร่นา
สวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร ดว้ยการแปรรูปผลผลิต 
รวมถึงการบริหารจดัการน ้า เพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 

ดา้น นายนวนิตย ์พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ งานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยจีดัขึ้นเพื่อ
เร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 เป็นการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ และใหบ้ริการแก่เกษตรกรในชุมชน ใหเ้กษตรกรไดรั้บความรู้ เขา้ถึงปัจจยัการผลิต ลด
ความเส่ียงในการบริหารจดัการ และใหเ้กิดความเขม้แขง็ของเกษตรกร ซ่ึงการจดัคร้ังน้ี เนน้การถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกบัการปลูกสับปะรดไปสู่เกษตรกร ดว้ยอ าเภอหนองหญา้ปลอ้งเป็นพื้นท่ีปลูกสับปะรดมาก
ท่ีสุดในจงัหวดัเพชรบุรี และเป็นอาชีพหลกัของเกษตรกร 

 



ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ จะแบ่งเป็น 5 สถานีถ่ายทอดความรู้ ประกอบดว้ย สถานีเรียนรู้ท่ี 1 เพิ่มผลผลิต 
การคดัหน่อพนัธุ์ โรคเห่ียวในสับปะรด และแผนการผลิต โดยศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตร สถานีเรียนรู้
ท่ี2 ลดตน้ทุน สาธิตการใชปุ้๋ ยหมกัร่วมกบัการใหปุ้๋ ยทางใบ และการใชส้ารชีวภณัฑ ์โดย ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ย
ชุมชน สถานีเรียนรู้ท่ี 3 พฒันาคุณภาพผลผลิต สาธิตเทคโนโลยกีารใหน้ ้าเพื่อพฒันาคุณภาพสับปะรด 

โดย ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัเพชรบุรี สถานีเรียนรู้ท่ี 4 เพิ่มมูลค่า สร้างทางเลือก 
สาธิตการผลิตอาหารสัตวจ์ากสับปะรด โดย ศูนยว์ิจยัและพฒันาอาหารสัตวเ์พชรบุรี  และอาชีพทางเลือก 
โดย ปศุสัตวจ์งัหวดัเพชรบุรี/ประมงจงัหวดัเพชรบุรี และสถานีเรียนรู้ท่ี 5 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้โดย 
ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร” จัด Field Day สับปะรดท่ีเพชรบุรี เปิด 
5 สถานีเติมเต็มความรู้สู่ความมั่งคัง่ 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร จดักิจกรรมงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลการผลิตใหม่ หรือ Field 

Day ปี 2565 เพื่อถ่ายทอดความรู้ และใหบ้ริการแก่เกษตรกรในชุมชน ใหเ้กษตรกรไดรั้บความรู้ เขา้ถึง
ปัจจยัการผลิต ลดความเส่ียงในการบริหารจดัการ และให้เกิดความเขม้แขง็ของเกษตรกร ณ แปลงสับปะรด
ของ นายสมชาย ทองประเสริฐ เกษตรกรหมู่ท่ี 10 ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดั
เพชรบุรี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด
งาน พร้อมดว้ยหวัหนา้ส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน รวมถึงเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดจากอ าเภอเขายอ้ย อ าเภอแก่งกระจาน และอ าเภอท่า
ยาง เขา้ร่วมอีกกวา่ 200 คน 



 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไดส้ร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้ท่ีจ าเป็นสู่เกษตรกร ผา่นศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคา้เกษตร หรือ “ศพก.” ซ่ึงหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัน าองคค์วามรู้ และเทคโนโลยสีมยัใหม่ มา
ผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสินคา้หลกั และเหมาะสมกบั
ศกัยภาพของพื้นท่ี รวมทั้งประยกุตอ์งคค์วามรู้ต่างๆ เกิดองคค์วามรู้ท่ีเกษตรกรสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
การจดักิจกรรม Field Day จึงเป็นส่วนส าคญั ท่ีช่วยเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่การเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิต
ใหม่ ปี 2565 ช่วยใหเ้กษตรกรน าองคก์รความรู้ไปประยกุตใ์ช ้เกิดการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ สร้าง
ผลตอบแทนไดเ้ป็นอยา่งดี เกษตรกรมีความเขม้แขง็ พึ่งพาตนเองไดใ้นระยะยาว เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ การลดตน้ทุนกระบวนการผลิต ท่ีช่วยใหส้ามารถแข่งขนัดา้นราคาไดดี้ขึ้น
, การเพาะปลูกตามความเหมาะสมของดินและการปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงสุด, 

การเพิ่มมูลค่าใหก้บัท่ีดิน และลดการพึ่งพากลไกราคาดว้ยการท าไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ และการเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร ดว้ยการแปรรูปผลผลิต รวมถึงการบริหารจดัการน ้า เพื่อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

ดา้น นายนวนิตย ์พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ งานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยจีดัขึ้นเพื่อ
เร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 เป็นการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ และใหบ้ริการแก่เกษตรกรในชุมชน ใหเ้กษตรกรไดรั้บความรู้ เขา้ถึงปัจจยัการผลิต ลด
ความเส่ียงในการบริหารจดัการ และใหเ้กิดความเขม้แขง็ของเกษตรกร โดยการจดัคร้ังน้ี เนน้การถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกบัการปลูกสับปะรดไปสู่เกษตรกร ดว้ยอ าเภอหนองหญา้ปลอ้งเป็นพื้นท่ีปลูกสับปะรดมาก
ท่ีสุดในจงัหวดัเพชรบุรี และเป็นอาชีพหลกัของเกษตรกร 
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ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ จะแบ่งเป็น 5 สถานีถ่ายทอดความรู้ ประกอบดว้ย สถานีเรียนรู้ท่ี 1 เพิ่มผลผลิต 
การคดัหน่อพนัธุ์ โรคเห่ียวในสับปะรด และแผนการผลิต โดยศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตร สถานีเรียนรู้ท่ี 
2 ลดตน้ทุน สาธิตการใชปุ้๋ ยหมกัร่วมกบัการใหปุ้๋ ยทางใบ และการใชส้ารชีวภณัฑ ์โดย ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ย
ชุมชน สถานีเรียนรู้ท่ี 3 พฒันาคุณภาพผลผลิต สาธิตเทคโนโลยกีารใหน้ ้าเพื่อพฒันาคุณภาพสับปะรด โดย 
ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัเพชรบุรี สถานีเรียนรู้ท่ี 4 เพิ่มมูลค่า สร้างทางเลือก สาธิต
การผลิตอาหารสัตวจ์ากสับปะรด โดย ศูนยว์ิจยัและพฒันาอาหารสัตวเ์พชรบุรี และอาชีพทางเลือก โดย ปศุ
สัตวจ์งัหวดัเพชรบุรี/ประมงจงัหวดัเพชรบุรี และสถานีเรียนรู้ท่ี 5 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้โดย ส านกังานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
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