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สรุปข&าวกรมส&งเสริมการเกษตร ประจำวันท่ี 19 เมษายน 2565 

ส&วนกลาง 

ประเด็น หัวขCอข&าว ช&องทางการเผยแพร& 

มหกรรมพืช

สวนโลก 

EXPO 2022 

Floriade 

Almere 

1.เปDดตัว Thailand Pavilion ย่ิงใหญR สะกดทุกสายตา ในงาน

มหกรรมพืชสวนโลก EXPO 2022 Floriade Almere ณ 

ราชอาณาจักรเนเธอร[แลนด[ 

เว็บไซต[: ขRาวสด 

เว็บไซต[: มติชนออนไลน[ 

2.ไทยขน Future Product โชว[งานพืชสวนโลก! เว็บไซต[: กรุงเทพธุรกิจ 

เครือขRาย 

ศพก. และ

เกษตรแปลง

ใหญR 

3.กรมสRงเสริมการเกษตร จัดประชุมเครือขRาย ศพก. และเกษตร

แปลงใหญR ระดับประเทศ คร้ังท่ี 2/65 พรpอมพาชม ตpนแบบ

ความสำเร็จ เกษตรผสมผสาน ท่ี ศพก. ดอยสะเก็ด เชียงใหมR 

เว็บไซต[: ไทยโพสต[ 

ผลไมp  

Zero COVID 

4.การจัดการคุณภาพสินคpาผลไมpภาคตะวันออก ภายใตpมาตรการ 

Zero COVID 

FB: ThairathTV 

ส&วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวขCอข&าว ช&องทางการเผยแพร& 

สRงเสริม

การเกษตร 

5.เกษตรนครพนม ติดตามนิเทศงานขับเคล่ือนการเกษตรในพ้ืนท่ี ใชp

เทคโนโลยีส่ือสารทางไกลสRงเสริมการเกษตร 

เว็บไซต[: สำนักขRาวกรม

ประชาสัมพันธ[ 

6.“โลกหมุนเร็ว ย่ิงตpองปรับตัว’ เกษตรจังหวัดนครพนมเปDดเวที

ติดตามนิเทศงาน 

เว็บไซต[: talknewsonline.com 

เกษตร 

แปลงใหญR 

ปาล[มน้ำมัน 

7.ชาวสวนปาล[มน้ำมัน “มะกอกเหนือ” พลิกชีวิต ดpวยหลักบริหาร

เกษตรแปลงใหญR 

เว็บไซต[: สยามรัฐ 

8.ชาวสวนปาล[มน้ำมัน “มะกอกเหนือ” พลิกชีวิต ดpวยหลักบริหาร

เกษตรแปลงใหญR โดดเดRน ท้ังเทคนิคลดตpนทุน เพ่ิมผลผลิต แถม

จัดการตลาดไดpเอง 100% 

FB: 19Link news 

เว็บไซต[: บางกอกทูเดย[ 

9.เห็นตัวเลขชัดๆ แปลงใหญRปาล[มน้ำมันท่ีพัทลุง ลดตpนทุน 22 % 

เพ่ิมผลผลิตรpอยละ 30 ขายไดpราคากวRา 

เว็บไซต[: kasettumkin.com 

อ่ืน ๆ 

ประเด็น หัวขCอข&าว ช&องทางการเผยแพร& 

สRงเสริม

การเกษตร 

10.เพ่ือนเกษตร : จัดระบบฟาร[มเสียคRาไฟฟ�า 0 บาท news.ch7.com 

11.เพ่ือนเกษตร : โรงเรือนเพาะเห็ด ประหยัดพลังงาน news.ch7.com 

 



 

 
 วันน้ี (14 เมษายน 2565) ดร. เฉลิมชัย ศรีอRอน รัฐมนตรีวRาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ[ 

มอบหมายใหp ดร.ทองเปลว กองจันทร[ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ[ พรpอมดpวย นายเขpมแข็ง ยุติธรรม

ดำรง อธิบดีกรมสRงเสริมการเกษตร เป�นตัวแทนประเทศไทยเปDดอาคาร Thailand Pavilion ตpอนรับแขกผูpมา

เยือน ในงานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade 

Almere) โชว[ศักยภาพนวัตกรรมดpานอาหาร สินคpาเกษตรของไทย การพัฒนากระบวนการผลิตท่ีไดpมาตรฐาน 

และคุณภาพของประเทศไทย พรpอมตpอนรับนักทRองเท่ียวสูRอาคารประเทศไทย เพ่ือช่ืนชมความงดงาม 

ของธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ผRานนิทรรศการตRางๆ 

 ดร.ทองเปลว กองจันทรO ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณO ใหpขpอมูลวRา ประเทศไทยเขpารRวมงาน

มหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ระหวRาง

วันท่ี 14 เมษายน – 9 ตุลาคม 2565 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร[แลนด[ ซ่ึงเป�นโอกาสอันดีในการกระชับ

ความสัมพันธ[ระหวRางประเทศ ท้ังกับประเทศเจpาภาพและประเทศภาคีสมาชิกอ่ืน ๆ ท่ีเขpารRวมงาน พรpอมเป�น

การประชาสัมพันธ[ภาพลักษณ[ของประเทศ ผRานการนำเสนอการดำเนินงานการพัฒนาสินคpาเกษตร และ

ผลิตภัณฑ[ดpานการเกษตร สรpางความหลากหลายและแสดงศักยภาพ ใหpเกิดความเช่ือม่ันในคุณภาพมาตรฐาน

สินคpาเกษตรและผลิตภัณฑ[ รวมท้ังการสRงเสริมดpานการทRองเท่ียวของประเทศไทยท่ีติดอันดับโลกในดpานความ

หลากหลายของศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมการดำรงชีพท่ีแตกตRางกัน ซ่ึงสะทpอนใหpเห็นวRาคนไทยมีภูมิป�ญญาใน

การพ่ึงพาตนเอง และท่ีสำคัญคือ จะเป�นการเปDดโอกาสทางการคpาใหpกับสินคpาและบริการของไทย และการ

ดึงดูดการลงทุนจากตRางประเทศ 



 ดpาน นายเขCมแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส&งเสริมการเกษตร กลRาววRา อาคาร Thailand 

Pavilion นำเสนอผRานแนวคิด “TRUST Thailand” เขCาใจทุกความแตกต&าง เช่ือม่ันความปลอดภัย เป̀ด

โลกทัศนOการท&องเท่ียวรูปแบบใหม& มุมมองท่ีคุณไม&เคยเห็น ท่ีน้ีประเทศไทย ซ่ึงภายในอาคาร Thailand 

Pavilion 

 โซน Welcome to Thailand นำเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับประเทศไทย เร่ิมต้ังแตRความสัมพันธ[ 

ทางการทูตระหวRางประเทศไทยและเนเธอร[แลนด[ ตัวอยRางโครงการตามแนวคิด BCG Model การทRองเท่ียว

ไทยและทRองเท่ียวเชิงเกษตร 

 โซน Future Products นำเสนอระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตสินคpาเกษตรต้ังแตRตpนน้ำ  

กลางน้ำ ปลายน้ำ สินคpากลุRม Future food เชRน เห็ดแครง จ้ิงหรีด มะพรpาว ลำไย ท่ีพลาดไมRไดpคือ การ

ตกแตRงกลpวยไมpสุดอลังการ ต้ังตระหงRานกลางหpองโถง สูงถึง 5 เมตร ประดับดpวยกลpวยไมpสกุลหวายและ

แวนดpา หลากหลายสี ซ่ึงในป� 2565 น้ี กรมสRงเสริมการเกษตรมีเป�าหมายท่ีจะกระตุpนตลาดกลpวยไมp สกุล

แวนดpาในประเทศเนเธอร[แลนด[อีกคร้ังดpวย 

 โซน Showroom นำเสนอตัวอยRางสินคpาท่ีมีศักยภาพในการสRงออก เชRน สินคpาเกษตรและผลิตภัณฑ[ 

(ดpานอาหาร และไมRใชRอาหาร สินคpาในอนาคต และสินคpาท่ีมีศักยภาพ) ผลิตภัณฑ[สมุนไพร สปา และ 

เวชสำอาง ผลิตภัณฑ[วัฒนธรรมไทย Cultural Product of Thailand: CPOT ผลิตภัณฑ[จากผpาไหมและผpา

ฝ�าย ผลิตภัณฑ[จากยางพารา ผลิตภัณฑ[เคร่ืองประดับจากกลpวยไมp ดอกไมpอบแหpง เป�นตpน 

 โซนนิทรรศการหมุนเวียน นำเสนอสินคpาพืชสวนไทยผRานการจัดกิจกรรมหมุนเวียน จำนวน 6 คร้ัง ท่ี

มีท้ังการสาธิต และการชิมสินคpาเกษตรตRาง ไดpแกR คร้ังท่ี 1 “Glamorous…Thai Orchids and Air Purifying 

plants (Sansevieria)” เสนRห[…กลpวยไมpและไมpฟอกอากาศ (สกุลล้ินมังกร) คร้ังท่ี 2 “Everlasting Fruit 

Season 1” นิทรรศการผลไมpอัตลักษณ[ภาคตะวันออก คร้ังท่ี 3 “Thai Herbs for Relaxing Life” 

นิทรรศการสมุนไพร คร้ังท่ี 4 “New selection for good health” นิทรรศการผัก คร้ังท่ี 5 “Everlasting 

Fruit Season 2” นิทรรศการผลไมpอัตลักษณ[ภาคใตp และคร้ังท่ี 6 “Worth of the graceful leafy Thai 

Ornamental Plant” นานาพรรณคุณคRาไมpประดับไทย 

 และโซนสวนไทย ท่ีนำเสpนสายของลายคล่ืนในงานจิตรกรรมฝาผนัง มารpอยเรียงเขpากับลายเหล่ียม

จากงานประณีตศิลป¤ ผRานการจัดวางองค[ประกอบทางภูมิสถาป�ตยกรรมอยRางลงตัว อาทิกระถางลายคราม

ประดับไมpมงคล กระทงโลหะ พญานาคไมpไผRสาน และเรือนกลpวยไมp ท่ีแสดงถึงเร่ืองราวชีวิตท่ีผูกพันกับสายน้ำ 

และอัตลักษณ[ของไทย พรpอมช่ืนชมความงดงามของดอกไมpนานาพรรณ เต็มอ่ิมกับธรรมชาติภายใตpรRมไมpใหญR

ในพ้ืนท่ีเขียวขจี 

 “งาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) เป�นงานแสดงพืช

สวนย่ิงใหญRระดับโลก (A1) ซ่ึงไดpรับการรับรองจากสมาคมพืชสวนระหวRางประเทศ (AIPH) และสำนักงานจัด

งานมหกรรมนานาชาติ (BIE) จึงขอเชิญชวนสำหรับผูpท่ีพำนักอยูRในราชอาณาจักรเนเธอร[แลนด[ มาเท่ียวชม 

Thailand Pavilion และนิทรรศการตRางๆ ซ่ึงเปDดใหpเขpาชมงานไดp ทุกวัน ต้ังแตRวันน้ี ถึง 9 ตุลาคม 2565 เวลา 

10.00 น. – 19.00 น. และสามารถติดตามขRาวความเคล่ือนไหวการจัดงานและรับชมไดpทางออนไลน[ ผRาน 

เว็บไซต[ thailandfloriade2022.com” อธิบดีกรมสRงเสริมการเกษตร กลRาว 



 

 

 

 



 

 

 



 
  



 

 

 

 

 
  



 

 
 



 



 
  



 
https://www.facebook.com/watch/?v=522968332896543 

  



 

 
 วันน้ี (18 เม.ย.65) เวลา 09.00 น. ท่ีศูนย[สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัด

นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท[ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป�นประธาน

เปDดเวทีการติดตามนิเทศงานตามระบบสRงเสริมการเกษตร เพ่ือติดตามการดำเนินงานตามระบบสRงเสริม



การเกษตรและการแกpไขป�ญหาดpานการเกษตรในพ้ืนท่ี ในสถานการณ[การแพรRระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 ทำใหpการปรับเปล่ียนวิธีการและปรับตัวในการทำงานของเจpาหนpาท่ีในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะสำนักงาน

เกษตรอำเภอท่ีเป�นหนRวยงานในพ้ืนท่ีท่ีใกลpชิดกับเกษตรกรและผูpมารับบริการดpานการเกษตรตRางๆ โดยมี

อำเภอจำนวน 6 อำเภอท่ีเขpารRวมการประชุมออนไลน[ในคร้ังน้ี ไดpแกR อ.ทRาอุเทน อ.โพนสวรรค[ อ.ธาตุพนม อ.

เรณูนคร อ.บpานแพง และ อ.นาทม 

 นางสาวกัญณฐา อภินนท[ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปDดเผยวRา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมใน

สถานการณ[ของโลกในป�จจุบันไดpมีการปรับเปล่ียนไปมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีตRางๆ ส่ิงสำคัญคือการส่ือสารท่ี

นับวRามีความสำคัญมาก เพราเน่ืองจากรูปแบบการส่ือสารแบบใหมRท่ีผRานส่ือออนไลน[ทำใหpงRาย รวดเร็ว สะดวก 

ประหยัดเวลา และสามารถทำไดpงRาย ทำใหpเจpาหนpาท่ีสามารถส่ือสารการทำงานและขับเคล่ือนการทำงาน

สRงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีไดpอยRางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ส่ิงสำคัญเจpาหนpาท่ีในหนRวยงานจะตpองเรียนรูpและ

ใชpประโยชน[จากเทคโนโลยีท่ีมีอยูRอยRางมากใหpเกิดประโยชน[ เกิดการตRอยอดไปสูRการส่ือสารในระดับกลุRม

เกษตรกร เพ่ือสรpางความเขpาใจและชRวยเหลือดpานการเกษตรอยRางเทRาทันสถานการณ[ โดยจากการแพรRระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหpทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ไดpยึดแนวทางการนำเทคโนโลยี

มาปรับใชpในการทำงานและมุRงสูRการแกpไขป�ญหาและสRงเสริมภาคการเกษตรอยRางตRอเน่ืองและเกิดประโยชน[

สูงสุดตRอเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

  



 

 

 
 ท่ีศูนย[สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัด

นคร พนม นางสาวกัญณฐา อภินนท[ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป�นประธานเปDดเวทีการติดตามนิเทศงานตาม

ระบบสRงเสริมการเกษตร ประจำเดือนเมษายน 2565 เพ่ือติดตามการดำเนินงานตามระบบสRงเสริมการเกษตร

และการแกpไขป�ญหาดpานการเกษตรในพ้ืนท่ี ในสถานการณ[การแพรRระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ทำใหpการปรับเปล่ียนวิธีการและปรับตัวในการทำงานของเจpาหนpาท่ีในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะสำนักงานเกษตรอำเภอ

ท่ีเป�นหนRวยงานในพ้ืนท่ีท่ีใกลpชิดกับเกษตรกรและผูpมารับบริการดpานการเกษตรตRางๆ โดยมีอำเภอจำนวน 6 

อำเภอท่ีเขpารRวมการประชุมออนไลน[ในคร้ังน้ี ไดpแกR อ.ทRาอุเทน อ.โพนสวรรค[ อ.ธาตุพนม อ.เรณูนคร อ.บpาน

แพง และ อ.นาทม 

นางสาวกัญณฐา อภินนท[ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปDดเผยวRา สำนัก งานเกษตรจังหวัดนครพนม ในสถาน 

การณ[ของโลกในป�จจุบันไดpมีการปรับเปล่ียนไปมากโดยเฉพาะเทคโน โลยีตRาง ส่ิงสำคัญคือการส่ือสารท่ีนับวRามี

ความสำคัญมาก เพราเน่ืองจากรูปแบบการส่ือสารแบบใหมRท่ีผRานส่ือออนไลน[ทำใหpงRาย รวดเร็ว และสะดวก 

ประหยัดเวลา และสามารถทำไดpงRาย ทำใหpเจpาหนpาท่ีสารถสามารถส่ือสารการทำงานและขับเคล่ือนการทำงาน

สRงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีไดpอยRางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ส่ิงสำคัญเจpาหนpาท่ีในหนRวยงานจะตpองเรียนรูpและ

ใชpประโยชน[จากเทคโนโลยีท่ีมีอยูRอยRางมากมายใหpเกิดประโยชน[ เกิดการตRอยอดไปสูRการส่ือสารในระดับพ่ีกับ

กลุRมเกษตรกร เพ่ือสรpางความเขpาใจและชRวยเหลือดpานการเกษตรอยRางเทRาทันสถานการณ[ โดยจากการแพรR

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหpทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ไดpยืดแนวทางการนำ

เทคโนโลยีมาปรับใชpในการทำงานและมุRงสูRการแกpไขป�ญหาและสRงเสริมภาคการเกษตรอยRางตRอเน่ืองและเกิด

ประโยชน[สูงสุดตRอพ่ีนpองเกษตรกรในพ้ืนท่ี.
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