
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2565  
 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

Field day 1.กรมส่งเสริมการเกษตร เพิ่มพูนความรู้และเทคโนโลยีด้านข้าวให้เกษตรกรบ้าน
ลาด ผ่านงาน Field day 

Thailand plus 

2.กรมส่งเสริมการเกษตร จัด Field day บ้านลาด เพ่ิมพูนความรู้และเทคโนโลยี
ด้านข้าว 

เดลินิวส์ 

แปลงใหญ ่ 3.ข่าวดี ปลดล็อก สินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่ คณะกรรมการระดับอำเภออนุมัติได้เลย คมชัดลึก 
4.กรมส่งเสริมการเกษตรปลดล็อก สินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่ ตามมติครม.11 ม.ค. เทคโนโลยีชาวบ้าน 
5.กรมส่งเสริมการเกษตรปลดล็อก สินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่ ตามมติครม. 
11 ม.ค. ปรับขั้นตอนเห็นชอบให้เร็วขึ้น ไม่เกิน 3 ล้าน คณะกรรมการอำเภอ
อนุมัติได้เลย จับมือ ธ.ก.ส.ออกคู่มือปฏิบัติให้ตรงกัน ย้ำกู้ได้ถึง 31 ธ.ค.69 

KUradioplus 

เครื่องจักรกล
การเกษตร 

6.กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนร่วมงาน Agritechnica Asia & Horti Asia 2022 Saimhotlinenwes 
7.กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนร่วมงาน Agritechnica Asia & Horti Asia 
2022 งานแสดงสินค้านานาชาติด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและพืชไร่พืชสวน
ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 

ไทยโพสต์ 

8.กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนร่วมงาน Agritechnica Asia & Horti Asia 2022 เกษตรก้าวไกล 
YSF 9.กรมส่งเสริมการเกษตร ผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคอีสาน KASETGO 

10.เปิดสัมมนาเวทีเครือข่าย YSF ภาคอีสาน ปี65 ชูเป็นพลังหลักขับเคลื่อนสู่
เกษตรแห่งอนาคตในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

MGR 

11.ผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้ประกอบการ สำนักข่าวไทย 
12.กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสัมมนา Young Smart Farmer เฟซบุ๊คสำนักข่าวไทย 
13.กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนปั้น YSF ล่าสุด เปิดสัมมนาเวที
เครือข่าย YSF ปี65 ชูเป็นพลังหลักขับเคลื่อนสู่เกษตรแห่งอนาคตในฐานะ
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

เกษตรทำกิน 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ข้าว 14.ข้าวปิฎก 310 เชียงของคุณภาพดี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ 

15.เกษตรโคราชเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงบริการวิชาการ บ้านเมือง 
16.รองผู้ว่าฯ นนท์ เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพ่ือ
ให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้รวดเร็ว 

สยามท้องถิ่น 

17.รองผู้ว่าฯ นนท์ เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. ทวีตเตอร์สยามท้องถิ่น 
18.เกษตรสตูล จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่....ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 NNT 

ส่งเสริมการเกษตร 19.วนเกษตรนครพนม การเกษตรแบบป่าทำกิน NBT 
ไม้ผล 20.พังงาส่งเสริมผลไม้ไทยท้องถิ่นสร้างชื่อ ทุเรียนสาลิกาพังงา สวนเย็นจิตกะปง สยามโฟกัสไทม์ 
Field day 21.สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง นราธิวาส รว่มกับภาคีเครือข่าย จัดงานฟิวเดย์ 

ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจแนวทางทำเกษตรผสมผสาน สู่การสร้างรายได้ยั่งยืน 
NNT 

*************************** 



 
วันที่  26 พฤษภาคม  2565  เวลา 9.30 น.กรมส่งเสรมิการเกษตร ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field 
Day) ขึ้น ณ วิสาหกิจชุมชนธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 6 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน ท่ามกลางหัวหน้าส่วน
ราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่เก่ียวข้อง พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน เกษตรกร เข้าร่วมกว่า 200 คน  ทั้งนี้ 
บรรยายกาศโดยรวม เป็นไปอย่างคึกคัก เกษตรกรที่มาร่วมงานให้ได้ความสนใจเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับชนิด และลักษณะของพันธุ์ข้าวตามอายุการ
เก็บเก่ียว ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละพันธุ์ ความนิยมของผู้บริโภค และความต้องการรับซื้อของโรงสี รวมถึงเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต เช่น 
การทำน้ำหมักย่อยสลายฟางข้าว การบำรุงดินด้วยจุลินทรีย์ต่างๆ และเทคนิคการผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน พร้อมชมนิทรรศการด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมถึง เข้ารับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมให้บริการในงาน 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับ
เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างความสามารถ
เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ  สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน การแข่งขันในตลาดโลกที่เพ่ิมมากขึ้น ทำให้ราคาสินค้าเกษตรมี
ความผันผวนเป็นอย่างมาก รวมถึงกลไกการค้าท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ตั้งแต่การผลิตที่ต้นทางและการ
บริโภคท่ีปลายทาง เกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลและความรู้ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกร ที่จะช่วยให้เกษตรกรนำ
องค์กรความรู้ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ และทำให้การผลิตในฤดูกาลใหม่ เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลตอบแทนได้เป็น
อย่างดี เกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว 
ด้าน นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field 
Day) ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้นในครั้งนี้ เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสำคัญ โดยมี
เป้าหมายสำคัญ คือ หนึ่ง การทำให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ และ สอง การทำให้กลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลไปใช้ และ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความรู้ที่ได้รับ การที่เกษตรกรมีข้อมูลและความรู้ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง จะช่วยสร้างประโยชน์ทั้งด้านการลดต้นทุนกระบวนการผลิต เพ่ือให้เกษตรกรสามารถแข่งขันด้านราคาได้ดีขึ้น ขณะที่การ
เพาะปลูกตามความเหมาะสมของดินและการปรับปรุงบำรุงดิน เพ่ือให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด อีกท้ังช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับที่ดิน
ของตนและการลดการพ่ึงพากลไกราคาด้วยการทำไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกิดการเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรด้วยการแปรรูปผลผลิต และการบริหารจัดการน้ำเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประกอบด้วย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ผ่านการเรียนรู้จาก 3 สถานี คือ สถานีที่ 1 การลดต้นทุนการผลิต 
สถานีที่ 2 การเพ่ิมผลผลิตและการใช้เทคโนโลยี สถานีที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและการตลาด นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้
และออกหน่วยให้บริการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย 
“ สำหรับกลไกการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสู่เกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้ดำเนินการผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร หรือ  “ศพก.” ซึ่งหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกร และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสินค้าหลักในพ้ืนที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้ง
ประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่นั้นๆ อย่างแท้จริง เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ ที่เกษตรกรสามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ขึ้น ณ วิสาหกิจชุมชนธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 
หมู่ 6 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่รึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน 
และ นายณัฐวฒุิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน 
ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่เก่ียวข้อง พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน เกษตรกร เข้าร่วมกว่า 200 คน 
ทั้งนี้ บรรยายกาศโดยรวม เปน็ไปอย่างคึกคัก เกษตรกรที่มาร่วมงานให้ได้ความสนใจเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับชนิด และลักษณะของพันธุ์ข้าวตามอายุการเก็บ
เก่ียว ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละพันธุ์ ความนยิมของผู้บริโภค และความต้องการรับซื้อของโรงสี รวมถึงเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต เช่น การทำนำ้หมัก
ย่อยสลายฟางข้าว การบำรุงดินด้วยจุลินทรีย์ต่างๆ และเทคนิคการผลิตจุลนิทรีย์สงัเคราะห์แสง การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน พร้อมชม
นิทรรศการด้านองค์ความรู้ตา่ง ๆ รวมถึง เข้ารับบริการจากหนว่ยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมให้บริการในงาน 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับเกษตรกรใน
การผลิตสนิค้าเกษตรให้มีประสทิธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างความสามารถเพื่อรองรับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน การแข่งขันในตลาดโลกที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ราคาสนิค้าเกษตรมีความผันผวนเป็นอยา่งมาก 
รวมถึงกลไกการค้าที่มุ่งเนน้คุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ตั้งแต่การผลิตที่ตน้ทางและการบริโภคที่ปลายทาง เกษตรกรจึง
จำเป็นต้องมีข้อมูลและความรู้ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การจัดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็น
หนึ่งในการดำเนนิงานเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยไีปสู่เกษตรกร ที่จะช่วยให้เกษตรกรนำองค์กรความรู้ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ และทำ
ให้การผลิตในฤดูกาลใหม่ เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดี เกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว 
ด้าน นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ที่กรมส่งเสริม
การเกษตรจัดขึ้นในคร้ังนี้ เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขา้ว เนื่องจากเปน็พืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ หนึ่ง การทำให้
กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ และ สอง การทำให้กลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลไปใช้ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
ความรู้ที่ได้รับ การที่เกษตรกรมีข้อมูลและความรู้ในการปรบัตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จะชว่ยสร้างประโยชน์ทั้งด้านการลดตน้ทุน
กระบวนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันด้านราคาได้ดขีึ้น ขณะที่การเพาะปลูกตามความเหมาะสมของดินและการปรบัปรุงบำรุงดนิ เพื่อให้
เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด อีกทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินของตนและการลดการพึ่งพากลไกราคาด้วยการทำไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง 
และเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกิดการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปผลผลิต และการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประกอบด้วยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ผ่านการเรียนรู้จาก 3 สถานี คอื สถานีที่ 1 การลดตน้ทนุการผลิต สถานีที่ 2 การเพิ่มผลผลิตและการใช้เทคโนโลยี 
และ สถานีที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและการตลาด นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และออกหน่วยให้บริการจากหน่วยงานสงักัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย 
“สำหรับกลไกการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสู่เกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้ดำเนนิการผ่านศนูย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคา้
เกษตร หรือ “ศพก.” ซึ่งหน่วยงานภาคีที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของเกษตรกร และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสินค้าหลักในพืน้ที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ 
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นัน้ๆ อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัตไิด้จรงิ” รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร กล่าว..... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/1087365/ 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ปลดล็อก "สินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่" ตามมติครม. 11 ม.ค. ปรับขั้นตอนเห็นชอบให้เร็วขึ้น วงเงิน ไม่เกิน 3 
ล้าน คณะกรรมการอำเภออนุมัติได้เลย พร้อมจับมือ ธ.ก.ส. ออกคู่มือปฎิบัติให้ตรงกัน ย้ำกู้ได้ถึง 31 ธ.ค. 69 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ได้
อนุมัติการขยายกรอบระยะเวลา โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรฯ จากเดิม
ระยะเวลาขอสนับสนุน "สินเชื่อ" สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2569  
โดยสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน สมาชิกแปลงใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชย
ดอกเบี้ยให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันกู้ รวมทั้งการปรับเงื่อนไขการ
สนับสนุน "วงเงินสินเชื่อ" จากเดิมแปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและศักยภาพของกลุ่ม เพื่อให้มีวงเงินที่
เหมาะสมในการพัฒนาแปลงใหญ่ของเกษตรกร    
สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เป็นโครงการที่มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนเงินทุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายและเป็นค่าลงทุนแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนใน
การพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เช่น จัดหาปัจจัยการผลิต เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิต จัดหาและหรือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการน้ำในแปลง จัดหาและหรือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในฐานะที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการฯ จึงได้มีการ
ปรับขั้นตอนการดำเนินการขอสนับสนุน "สินเชื่อ" ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
โดยจากเดิมโครงการและแผนธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่เสนอ "ขอสินเชื่อ" ต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เปลี่ยนเป็น คณะทำงาน
ขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ซึ่งมีเกษตรอำเภอเป็นประธาน ให้ความเห็นชอบโครงการและแผนธุรกิจในวงเงินไม่เกิน 3 
ล้านบาท และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ซึ่งมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นประธาน ให้ความเห็นชอบ
โครงการและแผนธุรกิจ ในกรณีวงเงินเกิน 3 ล้านบาท ก่อนเสนอให้ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติ และจ่ายสินเชื่อให้แก่เกษตรกรต่อไป พร้อม
กันนี้ยังได้ร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดทำคู่มือการดำเนินโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรแปลงใหญ่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขณะนี้ได้จัดส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ระดับประเทศเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการและนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้กับเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดทั้งระดับส่วนกลาง ระดับเขต และระดับพ้ืนที่ และกลุ่มแปลงใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ สามารถ "ขอสนับสนุนสินเชื่อ" ได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป – วันที่ 31 ธันวาคม 2569 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และ ธ.ก.ส. 
ทุกสาขา 
 



 
เผยแพร่ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
กรมส่งเสริมการเกษตรปลดล๊อคสินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่ ตามมติครม. 11 ม.ค. ปรับขั้นตอนเห็นชอบให้เร็วขึ้นไม่เกิน 3 ล้าน 
คณะกรรมการอำเภออนุมัติได้เลย พร้อมจับมือ ธ.ก.ส. ออกคู่มือปฎิบัติให้ตรงกัน ย้ำกู้ได้ถึง 31 ธ.ค. 69 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 
ได้อนุมัติการขยายกรอบระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จากเดิมระยะเวลาขอสนับสนุนสินเชื่อ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยสหกรณ์การเกษตร กลุ่ม
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน สมาชิกแปลงใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันกู้ รวมทั้งการปรับเงื่อนไขการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ จากเดิมแปลงละ
ไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและศักยภาพของกลุ่ม เพื่อให้มีวงเงินที่เหมาะสมในการพัฒนาแปลงใหญ่ของเกษตรกร 
สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เป็นโครงการที่มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนเงินทุนสำหรับ เป็นค่าใช้จ่ายและเป็นค่าลงทุนแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ใน
การพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เช่น จัดหาปัจจัยการผลิต เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิต จัดหาและหรือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการน้ำในแปลง จัดหาและหรือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในฐานะที่ กรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการฯ จึงได้มีการ
ปรับขั้นตอนการดำเนินการขอสนับสนุนสินเชื่อให้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจากเดิมโครงการและแผนธุรกิจของสหกรณ์
การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่เสนอขอสินเชื่อ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เปลี่ยนเป็น คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ซึ่งมี
เกษตรอำเภอเป็นประธาน ให้ความเห็นชอบโครงการและแผนธุรกิจในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้าน
การเกษตรระดับจังหวัด ซึ่งมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นประธาน ให้ความเห็นชอบโครงการและแผนธุรกิจ ในกรณีวงเงินเกิน 3 
ล้านบาท ก่อนเสนอให้ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติ และจ่ายสินเชื่อให้แก่เกษตรกรต่อไป 



 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 
ได้อนุมัติการขยายกรอบระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จากเดิมระยะเวลาขอสนับสนุนสินเชื่อ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยสหกรณ์การเกษตร กลุ่ม
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน สมาชิกแปลงใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันกู้ รวมทั้งการปรับเงื่อนไขการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ จากเดิมแปลงละ
ไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและศักยภาพของกลุ่ม เพื่อให้มีวงเงินที่เหมาะสมในการพัฒนาแปลงใหญ่ของเกษตรกร   

สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เป็นโครงการที่มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนเงินทุนสำหรับ เป็นค่าใช้จ่ายและเป็นค่าลงทุนแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ใน
การพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เช่น จัดหาปัจจัยการผลิต เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิต จัดหาและหรือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการน้ำในแปลง จัดหาและหรือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในฐานะที่ กรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการฯ จึงได้มีการ
ปรับขั้นตอนการดำเนินการขอสนับสนุนสินเชื่อให้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจากเดิมโครงการและแผนธุรกิจของสหกรณ์
การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่เสนอขอสินเชื่อ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เปลี่ยนเป็น คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ซึ่งมี
เกษตรอำเภอเป็นประธาน ให้ความเห็นชอบโครงการและแผนธุรกิจในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้าน
การเกษตรระดับจังหวัด ซึ่งมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นประธาน ให้ความเห็นชอบโครงการและแผนธุรกิจ ในกรณีวงเงินเกิน 3 
ล้านบาท ก่อนเสนอให้ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติ และจ่ายสินเชื่อให้แก่เกษตรกรต่อไป 
“พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดทำคู่มือการดำเนินโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรแปลงใหญ่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยขณะนี้ได้จัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ และนำไปประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดท้ังระดับส่วนกลาง ระดับเขต และระดับพื้นที่ และกลุ่มแปลงใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ”อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ สามารถขอสนับสนุนสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป – วันที่ 31 ธันวาคม 2569 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และ ธ.ก.ส. ทุก
สาขา 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนร่วมงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 งานแสดงสินค้านานาชาตดิ้าน
เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีพืชไร่พืชสวนที่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิต
อาหารโลก ทั้งปัจจัยในการผลิต เช่น น้ำมัน การขนส่งที่แพงขึ้น ทำให้อาหารมีราคาแพงขึ้น ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ดังนั้นการนำ
เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความยั่งยืนมาปรับใช้ในภาคการเกษตร จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ร่วมกันสนับสนุนการจัดงาน AGRITECHNICA 
ASIA & HORTI ASIA 2022 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาค และงานแสดงปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย โดยมีสมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) และ วีเอ็นยู 
เอเชีย แปซิฟิค เป็นคณะผู้จัดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปที่จะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 
โดยจัดให้มีไกด์ดูแลและพาเดินชมแต่ละบูทอย่างทั่วถึง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเข้าร่วมศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 530 คน รวมทั้งได้นำ Smart 
Farmer และ Young Smart Farmer ต้นแบบร่วมบรรยายในเวทีเสวนาที่จัดขึ้นภายในงานด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับผู้ร่วม
นิทรรศการกว่า 300 แบรนด์ชั้นนำทางด้านการเกษตร จาก 26 ประเทศทั่วโลก ส่วนกิจกรรมซึ่งเป็นไฮไลท์ของปีนี้จัดให้มี Thailand 
Smart Farming Pavilion โดยรวบรวมและนำเสนอนโยบายต่าง ๆ ด้านการเกษตรอัจฉริยะ และยังมีการสาธิตการบินโดรนเพื่อ
การเกษตรภายในบริเวณสถานที่จัดงาน รวมทั้งมีพาวิลเลียนต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ Vertical Farming Pavilion (การทำเกษตรแบบ
แนวตั้ง) และพาวิลเลียนกัญชาใน Cannabis Pavilion 
ตลอดจนงานสัมมนาจุใจกว่า 30 หัวข้อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครอบคลุมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานประชุมเชิงวิชาการ อาทิ 
การลดคาร์บอนในกระบวนการการผลิตและแปรรูปข้าว จาก สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ, ผลกระทบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล 
หลังสถานการณ์โควิด-19 จากสถาบันวิจัยพืชสวน, กระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว จากชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่ง
ประเทศไทย, การผลิตกัญชา-กัญชงเพ่ือธุรกิจ จากสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ฯลฯ และในแง่มุมมองของนานาชาติยัง
ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการเกษตรเยอรมันผู้สนับสนุนการจัดการประชุมเพ่ือธุรกิจ รวมไปถึง DLG Forum เวทีที่เปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการได้แชร์ความรู้และนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอศูนย์
รวมพาวิลเลียนจากต่างประเทศ ได้แต่  ฟินแลนด์ เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ ซึ่งแต่ละประเทศมีการนำเสนอด้านเทคโนโลยี
และเครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยการผลิตที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรในภูมิภาคเอเชีย 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับบัตรเข้าชมงานฟรีได้ที่ www.agritechnica-asia.com หรือ www.horti-
asia.com และสำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมชมงานเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อเพ่ือรับไกด์พาชมงานเฉพาะกลุ่ม หรือสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 02-1116611 โดยงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 
พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 

http://www.agritechnica-asia.com/
http://www.horti-asia.com/
http://www.horti-asia.com/


 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อการผลิต
อาหารโลก ทั้งปัจจัยในการผลิต เช่น น้ำมัน การขนส่งที่แพงขึ้น ทำให้อาหารมีราคาแพงขึ้น ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ดังนั้นการนำ
เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความยั่งยืนมาปรับใช้ในภาคการเกษตรจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ร่วมกันสนับสนุนการจัดงาน AGRITECHNICA 
ASIA & HORTI ASIA 2022 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาค และงานแสดงปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย โดยมีสมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) และ วีเอ็นยู 
เอเชีย แปซิฟิค เป็นคณะผู้จัดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปที่จะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 
โดยจัดให้มีไกด์ดูแลและพาเดินชมแต่ละบูทอย่างทั่วถึง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเข้าร่วมศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 530 คน รวมทั้งได้นำ Smart 
Farmer และ Young Smart Farmer ต้นแบบร่วมบรรยายในเวทีเสวนาที่จัดขึ้นภายในงานด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับผู้ร่วม
นิทรรศการกว่า 300 แบรนด์ชั้นนำทางด้านการเกษตร จาก 26 ประเทศทั่วโลก ส่วนกิจกรรมซึ่งเป็นไฮไลท์ของปีนี้จัดให้มี Thailand 
Smart Farming Pavilion โดยรวบรวมและนำเสนอนโยบายต่าง ๆ ด้านการเกษตรอัจฉริยะ และยังมีการสาธิตการบินโดรนเพื่อ
การเกษตรภายในบริเวณสถานที่จัดงาน รวมทั้งมีพาวิลเลียนต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ Vertical Farming Pavilion (การทำเกษตรแบบ
แนวตั้ง) และพาวิลเลียนกัญชาใน Cannabis Pavilion ตลอดจนงานสัมมนาจุใจกว่า 30 หัวข้อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ครอบคลุมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานประชุมเชิงวิชาการ อาทิ การลดคาร์บอนในกระบวนการการผลิตและแปรรูปข้าว จาก 
สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ, ผลกระทบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล หลังสถานการณ์โควิด-19 จากสถาบันวิจัยพืชสวน, 
กระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว จากชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย, การผลิตกัญชา-กัญชงเพ่ือธุรกิจ จาก
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ฯลฯ และในแง่มุมมองของนานาชาติยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการเกษตรเยอรมัน
ผู้สนับสนุนการจัดการประชุมเพ่ือธุรกิจ รวมไปถึง  DLG Forum เวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการได้แชร์ความรู้และนำเสนอ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอศูนย์รวมพาวิลเลียนจากต่างประเทศ ได้แต่  ฟินแลนด์ 
เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ ซึ่งแต่ละประเทศมีการนำเสนอด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยการผลิตที่
น่าสนใจสำหรับเกษตรกรในภูมิภาคเอเชีย 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับบัตรเข้าชมงานฟรีได้ที่ www.agritechnica-asia.com หรือ www.horti-asia.com 
และสำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมชมงานเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อเพ่ือรับไกด์พาชมงานเฉพาะกลุ่ม หรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ 02-1116611 โดยงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 
2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 
 



 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อการผลิต
อาหารโลก ทั้งปัจจัยในการผลิต เช่น น้ำมัน การขนส่งที่แพงขึ้น ทำให้อาหารมีราคาแพงขึ้น ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ดังนั้นการนำ
เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความยั่งยืนมาปรับใช้ในภาคการเกษตรจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ร่วมกันสนับสนุนการจัดงาน AGRITECHNICA 
ASIA & HORTI ASIA 2022 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาค และงานแสดงปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย โดยมีสมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) และ วีเอ็นยู 
เอเชีย แปซิฟิค เป็นคณะผู้จัดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปที่จะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 
โดยจัดให้มีไกด์ดูแลและพาเดินชมแต่ละบูทอย่างทั่วถึง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเข้าร่วมศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 530 คน รวมทั้งได้นำ Smart 
Farmer และ Young Smart Farmer ต้นแบบร่วมบรรยายในเวทีเสวนาที่จัดขึ้นภายในงานด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับผู้ร่วม
นิทรรศการกว่า 300 แบรนด์ชั้นนำทางด้านการเกษตร จาก 26 ประเทศทั่วโลก ส่วนกิจกรรมซึ่งเป็นไฮไลท์ของปีนี้จัดให้มี Thailand 
Smart Farming Pavilion โดยรวบรวมและนำเสนอนโยบายต่าง ๆ ด้านการเกษตรอัจฉริยะ และยังมีการสาธิตการบินโดรนเพื่อ
การเกษตรภายในบริเวณสถานที่จัดงาน รวมทั้งมีพาวิลเลียนต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ Vertical Farming Pavilion (การทำเกษตรแบบ
แนวตั้ง) และพาวิลเลียนกัญชาใน Cannabis Pavilion ตลอดจนงานสัมมนาจุใจกว่า 30 หัวข้อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ครอบคลุมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานประชุมเชิงวิชาการ อาทิ การลดคาร์บอนในกระบวนการการผลิตและแปรรูปข้าว จาก 
สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ, ผลกระทบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล หลังสถานการณ์โควิด-19 จากสถาบันวิจัยพืชสวน, 
กระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว จากชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย, การผลิตกัญชา-กัญชงเพ่ือธุรกิจ จาก
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ฯลฯ และในแง่มุมมองของนานาชาติ ยังได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงการเกษตรเยอรมัน
ผู้สนับสนุนการจัดการประชุมเพ่ือธุรกิจ รวมไปถึง  DLG Forum เวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการได้แชร์ความรู้และนำเสนอ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอศูนย์รวมพาวิลเลียนจากต่างประเทศ ได้แต่  ฟินแลนด์ 
เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ ซึ่งแต่ละประเทศมีการนำเสนอด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยการผลิตที่
น่าสนใจสำหรับเกษตรกรในภูมิภาคเอเชีย 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับบัตรเข้าชมงานฟรีได้ที่ www.agritechnica-asia.com หรือ www.horti-asia.com 
และสำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมชมงานเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อเพ่ือรับไกด์พาชมงานเฉพาะกลุ่ม หรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ 02-1116611 โดยงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 
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วันนี้ (26 พ.ค.) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายขับเคลื่อน
การดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร พัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 
สามารถเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ในการทำการเกษตร รวมถึงการสนับสนุนลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการ เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต ซึ่ง Young Smart Farmer หรือ YSF นับเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนภาคเกษตร จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการทำงาน ทั้งการส่งเสริมความรู้ ส่งเสริมทุนประกอบอาชีพของ YSF รวมถึง
การเชื่อมโยงเครือข่าย YSF ทั้งประเทศเข้าด้วยกัน เพื่อขยายโอกาสการกระจายสินค้า การช่วยเหลือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เน้นการ
ทำงานแบบครอบครัวเดียวกัน โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงพร้อมให้คำปรึกษา 
ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง
ขับเคลื่อนการการพัฒนา Young Smart Farmer มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ทั้งการส่งเสริมให้ความรู้ ส่งเสริมทุนในการ
ประกอบอาชีพ สร้างการเชื่อมโยงเครือข่าย YSF ทั้งประเทศเข้าด้วยกัน เกิดการพัฒนาเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมรับสถานการณ์
ด้านการเกษตร ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ในการทำการเกษตร รวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุน
การผลิต เพิ่มคุณภาพการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดสัมมนาเวทีเครือข่าย Young 
Smart Farmer ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 - 27 พ.ค. 2565 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาโครงการธุรกิจเกษตร ตามหลักการพิจารณาของแหล่งทุน ในรูปแบบ 
Pitching ด้วยการฝึกนำเสนอผลงานเพ่ือเข้าถึงแหล่งทุน และแหล่งทุนวิจัย ให้มีการเตรียมความพร้อม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมกันนี้ ยังจัดให้มีการ
แสดงนิทรรศการผลงาน และแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนเกษตรกร และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนางดาเรศร์ กิตติโยภาส คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ผู้แทนจาก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน), สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล, ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย รวมถึงคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ Young Smart Farmer 20 จงัหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมพิธี 
การสัมมนาเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขตในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพ 
มีการพัฒนาโครงการธุรกิจเกษตร ตามหลักพิจารณาของแหล่งทุน เพื่อสร้างโอกาส การเข้าถึงแหล่งทุน เกิดการเชื่อมโยง และเสนอ
ขอรับสนับสนุนเงินทุน แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายได้คือ การได้ความร่วมมือ และการสนับสนุนจากภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึง Young Smart Farmer ทุกคน เพื่อร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรของ
ประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 



 

 

ขอนแก่น 26 พ.ค. – กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสัมมนา Young Smart Farmer ผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคอีสาน ให้เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และเป็นพลังหลักขับเคลื่อนสู่เกษตรแห่งอนาคต 

 
วันนี้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer 
ภาคอีสาน ปี 65 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
เกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้าถึงแหล่งทุน ด้วยการพัฒนาโครงการธุรกิจเกษตร ตามหลักการรูปแบบ Pitching ด้วยการฝึก
นำเสนอผลงาน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมกันนี้ ยัง
จัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงาน และแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งภาคอีสาน อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
ด้าน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร พัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 
สามารถเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ในการทำการเกษตร รวมถึงการสนับสนุนลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการ เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต ซึ่ง Young Smart Farmer หรือ YSF นับเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนภาคเกษตร จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการทำงาน ทั้งการส่งเสริมความรู้ ส่งเสริมทุนประกอบอาชีพของ YSF รวมถึง
การเชื่อมโยงเครือข่าย YSF ทั้งประเทศเข้าด้วยกัน เพื่อขยายโอกาสการกระจายสินค้า การช่วยเหลือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เน้นการ
ทำงานแบบครอบครัวเดียวกัน โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงพร้อมให้คำปรึกษา 

อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการจัด Young Smart Farmer หรือ YSF โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เพ่ือให้เกษตรกร
ทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่เป็นกำลังหลักของประเทศต่อไป.-สำนักข่าวไทย 





 
 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร พัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ สามารถเป็น
ต้นแบบด้านองค์ความรู้ในการทำการเกษตร รวมถึงการสนับสนุนลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ เพ่ือ
เตรียมความพร้อม เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต 
Young Smart Farmer หรือ YSF นับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนภาคเกษตร จึงมอบหมายให้กรม
ส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการทำงาน ทั้งการส่งเสริม
ความรู้ ส่งเสริมทุนประกอบอาชีพของ YSF รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่าย YSF ทั้งประเทศเข้าด้วยกัน เพ่ือขยายโอกาสการกระจาย
สินค้า การช่วยเหลือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เน้นการทำงานแบบครอบครัวเดียวกัน โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงพร้อมให้คำปรึกษา 
ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง
ขับเคลื่อนการการพัฒนา Young Smart Farmer มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ทั้งการส่งเสริมให้ความรู้ ส่งเสริมทุนในการ
ประกอบอาชีพ สร้างการเชื่อมโยงเครือข่าย YSF ทั้งประเทศเข้าด้วยกัน เกิดการพัฒนาเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมรับสถานการณ์
ด้านการเกษตร ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ในการทำการเกษตร รวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุน
การผลิต เพิ่มคุณภาพการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดสัมมนาเวทีเครือข่าย Young 
Smart Farmer ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ค. 2565 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาโครงการธุรกิจเกษตร ตามหลักการพิจารณาของแหล่งทุน ในรูปแบบ 
Pitching ด้วยการฝึกนำเสนอผลงานเพ่ือเข้าถึงแหล่งทุน และแหล่งทุนวิจัย ให้มีการเตรียมความพร้อม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
พร้อมกันนี้ ยังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงาน และแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนางดาเรศร์ กิตติโยภาส คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจาก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การ
มหาชน), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รวมถึงคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ Young Smart Farmer 
20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมพิธี 
“การสัมมนาเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขตในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพ 
มีการพัฒนาโครงการธุรกิจเกษตร ตามหลักพิจารณาของแหล่งทุน เพื่อสร้างโอกาส การเข้าถึงแหล่งทุน เกิดการเชื่อมโยง และเสนอ
ขอรับสนับสนุนเงินทุน แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายได้คือ การได้ความร่วมมือ และการสนับสนุนจากภาคส่วนที่
เกีย่วข้อง รวมถึง Young Smart Farmer ทุกคน เพื่อร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรของ
ประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 







 

เกษตรโคราชเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้เกษตรกร
ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงงานบริการทางวิชาการและแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกได้ครบวงจร 

นครราชสีมา วันนี้(26 พฤษภาคม 2565) ที่หน้าว่าการอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.
นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีนายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา นายอำเภอเมืองยาง พร้อมส่วนราชการให้การตอน
รับ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้น มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงงานบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
อย่างครบวงจร ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพ้ืนที่ ศูนย์บริการและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรใน
พ้ืนที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับการบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครบถ้วน ภายในงานได้เปิดให้บริการคลินิกดิน 
คลินิกพืช คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมายและคลินิกข้าว 

โดยเฉพาะการให้ความรู้แนะนำเกษตรกรในการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติและธาตุอาหารของพ้ืนที่ที่เกษตรกรใช้เพาะปลูกพืช เพื่อให้
ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช พร้อมกับคำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ย การ
ใช้ปูน ปรับปรุงดินกรด รวมทั้งการใช้วัสดุหรือสิ่งปรับปรุงดินอย่างอ่ืน ตามความจำเป็นเพ่ือให้การปลูกพืชให้ได้ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
และมีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งปัญหาการทำนาของเกษตรกรที่มักพบได้บ่อยๆ คือ ปุ๋ยราคาแพง ราคาข้าวตกต่ำ การใช้ดินทำนามายาวนาน 
ดินเสื่อมไม่เหมาะสม และที่สำคัญการใส่ปุ๋ยในปริมาณมาก ไม่ตรงสูตร ไม่ตรงตามอัตราส่วน และไม่ใส่ตามระยะเวลา จึงเป็นเงื่อนไขให้
ต้องใช้ต้นทุนการผลิตสูง แต่การรู้ว่าในพ้ืนที่แปลงนามีธาตุอาหารใดบ้าง ก็จะช่วยให้การจัดการใช้ปุ๋ยทำได้อย่างถูกต้อง ได้รับ
ผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน 



 

 

นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.อโรชา นันทมนตรี รองผวจ.นนทบุรี ประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 ที่วัดบางรักน้อย หมู่ที่ 3 ต.บางรักน้อย อ.
เมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 พ.ค.65  โดยมีนายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี กล่าวต้อนรับ และนางธมลทัศน์ ทัพ
พระจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ ฯ 

ทั้งนี้ นางธมลทัศน์ กล่าวรายงานว่า สำหรับวัตถุประสงค์โครงการ ฯ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้าน
การเกษตรได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ 
หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วมพัฒนาฟ้ืนฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกท่ีทำให้เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับการบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์
ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพ่ิมเติมควบคู่กันไป 

ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการด้านการเกษตร การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร และเปิดให้บริการคลินิกดังนี้ คลินิกพืช คลินิก
ดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี และคลินิกอ่ืนๆ นอกจากนี้มีหน่วยงานจาก จิตอาสา 
904 เข้าร่วมบอกเล่าประสบการณ์จิตอาสาให้แก่เยาวชน และประชาชนในงานได้รับฟัง รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่ได้ให้การ
สนับสนุนอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในการจัดงานดังกล่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรเข้าร่วมงานฯ ณ วัดบางรักน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 





 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 

---------------------------------------- 

วันนี้ (26 พ.ค. 65) ที่โรงเรียนบ้านดาหลำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานใน
พิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 
2565 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดสตูล พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอละงูเข้าร่วม โดยในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสตูล และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้ร่วมมอบชุดธารน้ำใจจากเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จำนวน 
20 ราย พร้อมปลูกต้นจำปาดะขวัญสตูล ในกิจกรรมร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น จากนัน้ได้เดินตรวจ
เยี่ยมบูธนิทรรศการให้ความรู้และการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ด้านต่างๆ อีกด้วย 

. 

สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักงาน
เกษตรจังหวัดสตูลได้จัดขึ้นเพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นท่ี โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก
ที่ทำให้เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายที่มีปัญหา ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ 
และบริการอ่ืนๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้การเกษตรเสริมเพ่ิมเติมควบคู่กัน รวมถึงบูรณาการส่วนราชการต่างๆ ได้นำ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป 

. 

โดยกิจกรรมภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร และเปิดให้บริการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ด้านต่างๆ อาทิ คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปฏิรูปที่ดิน คลินิกสหกรณ์ คลินิกชลประทาน คลินิก
ยางพารา คลินิกตรวจบัญชี คลินิกสุขภาพ คลินิกประเมินผล และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งยังมีนิทรรศการวิชาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรกว่า 100 คน 

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUdPgLJJg6n2MEGuoJ5aGqSJc2x7LSUCRxSpp0Di6vbbr9CPl_58bbn3xGGYZkwYYcV3iESP0GaD6LPIsoZHidpRn_sto2UBkYosoHobjc74qaVRIkPx-j8lIy_YcTc-66uf46kSB6RJKZran3jvtCY&__tn__=*NK-R






 
วันนี้ (26 พ.ค.65) นายศราวุธ นิลกาญจน ปลัดอาวุโสอำเภอแว้ง เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 
ปี 2565 ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานและท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนแม่เล็ก (ศพก.เครือข่าย) บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 3 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 
นายสมชาย คงประเสริฐ เกษตรอำเภอแว้ง กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ (26 พ.ค.65) เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มองค์กรเกษตรในพื้นที่ ตลอดจนผู้นำชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ 
โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ หน่วยงานต่าง ๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนเกษตรกร
ในการเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ ตลอดจนเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 
ภายใต้หลักคิดของการจัด Field Day คือ “การถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” มีการนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตของแต่
ละชนิดสินค้า เพ่ือให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติในฤดูกาลผลิตใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตพืชเพ่ือสร้างความม่ันคงทาง
อาหาร พัฒนากิจกรรมทางการเกษตรของตนเองด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทำให้การผลิตในฤดูกาลใหม่นี้ เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
สร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรได้ดียิ่งขึ้นช่วยแก้ไขปัญหาด้านอาชีพของเกษตรกรจากวิกฤติปัญหาต่างๆ อาทิ ราคาปัจจัยทางการเกษตรที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
สำหรับการจัดงาน Field Day ของอำเภอแว้ง ประจำปี 2565 มีประเด็นการเรียนรู้หลัก คือ “การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจแนว
ทางการทำเกษตรแบบผสมผสานสู่การสร้างรายได้ที่ย่ังยืน” มีการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย พัฒนาคุณภาพผลผลิต ตลอดจนมีวิธีการลดต้นทุน
การผลิตที่เหมาะสม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตด้วยการแปรรูป และประกอบอาชีพการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
การจัดฐานเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 6 สถานี 
นอกจากการนำเสนอองค์ความรู้ตามสถานีเรียนรู้ต่าง ๆ แล้ว ยังมีการให้บริการด้านการเกษตรอ่ืน ๆ จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าทางการเกษตรจากกลุ่มองค์กรสถาบันและเกษตรกรในพ้ืนที่อีก
ด้วย 
 


