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สรุปผลการจัดกิจกรรมงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day)  
และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม ป 2561  

 
1. หลักการเหตุผล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหความสําคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุงเนนการสราง
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเกษตรกร จึงมีนโยบายใหหนวยงานในสังกัดรวมกันจัดกิจกรรม         
วันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม ป 2561 (Field Day) หรือ งานวัน Field Day ซ่ึงเปน
สวนสําคัญท่ีจะชวยเตรียมความพรอมของพ่ีนองเกษตรกรกอนเขาสูการเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม ป 2561 
เปดโอกาสใหเกษตรกรไดรับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ ชองทางการตลาด แหลงขอมูล การเลือกใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของตนเอง ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู  กับเกษตรกรดวยกันเอง 
รวมท้ังนักวิชาการผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา ซ่ึงเปนตัวแทนจากหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ โดยมีกรมสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงานหลักในการจัดงาน Field day และใชศูนยเรียนรู
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร หรือ ศพก. หรือ ศูนยเครือขาย เปนสถานท่ีจัดงาน จํานวน 
882 ศูนย ท่ัวประเทศ โดยการจัดกิจกรรมงาน Field Day ในป 2561 ไดรับเกียรติจากผูบริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธีเปดงาน จํานวน 18 ศูนย (Kick off) ซ่ึงเปนการให
ความสําคัญ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี และมี
การจดักิจกรรมงาน Field Day ณ ศพก. หรือ เครือขาย จํานวน 787 จุด ท่ัวประเทศ 

เนื่องดวย ป พ.ศ. 2561 กรมสงเสริมการเกษตร มีวาระครบรอบ 50 ป จึงไดจัดกิจกรรม
เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสนี้ โดยคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรม “งานรณรงคเริ่มตนฤดูกาลผลิต
ใหม” (Field Day)  มีมติกําหนดจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพ่ือ
เริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม ป 2561 (50 ป กรมสงเสริมการเกษตร) จังหวัดละ 1 จุด รวมจํานวน 77 
จังหวัดท่ัวประเทศ ในระหวางวันท่ี 15 – 31 พฤษภาคม 2561 โดยมีจุดท่ีสํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรจัดรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 9 จุด และจุดท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดเปน
ผูดําเนินการ จํานวน 68 จุด อันเปนการเผยแพรเทคโนโลยีการเกษตรตาง ๆ ขอมูลขาวสาร และเปนการ
ประชาสัมพันธการดําเนินงานของกรมสงเสริมการเกษตรท่ีมีการพัฒนาจากอดีต จนถึงปจจุบัน ท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิดกับพ่ีนองเกษตรกร และภาคเกษตรมาอยางตอเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 กระตุนใหเกษตรกรเริ่มตนการผลิตในปการเพาะปลูกใหม โดยใชเทคโนโลยีและภูมิปญญา
ท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

2.2 หนวยงานตาง ๆ มีการใหบริการดานการเกษตรตามภารกิจ เพ่ือสนับสนุนเกษตรกร
เริ่มตน  การผลิตในปการเพาะปลูกใหม 

2.3 เผยแพรใหเกษตรกรรูจักและใชประโยชนจากศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร และศูนยเครือขายท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี 
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3. หลักคิดของการจัด Field Day 
“เพ่ือถายทอดความรูแบบเห็นของจริง” 

 
4. เปาหมายการจัดงาน Field Day  

ให ศพก. หลัก หรือ ศพก. เครือขาย จํานวน 882 ศูนย ดําเนินการ โดยใหพิจารณาเลือก
ชนิดสินคาใหสอดคลองกับสินคาแปลงใหญ ไดแก ขาว พืชไร ไมยืนตน ผัก/สมุนไพร ไมผล หมอน 
กลวยไม ปศุสัตว และประมง เปนลําดับแรก 
 
5. ระยะเวลาการจัดงาน Field Day  

แบงออกเปน 2 แนวทาง ดังนี้ 
1) การจัดงาน Field Day ปกติ ดังนี้ 

(1) การจัดงาน Field Day โดยใหผูบริหารหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ       
(Kick off) เปนประธานในพิธีเปดงาน Field Day จํานวน 18 จุด  

(2) การจัดงาน Field Day ใน ศพก. อ่ืนๆ จํานวน 787 จุด กําหนดแผนการจัดงานวัน
ถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ท่ีสอดคลองกับชนิดสินคา 

2) การจัดงาน Field Day เนื่องในวาระครบรอบ 50 ป กรมสงเสริมการเกษตร ดังนี้ 
(1) การจัดงาน Field Day 9 เขต (9 จังหวัด)  เพ่ิมการประชาสัมพันธวาระครบรอบ 

50 ป กรมสงเสริมการเกษตร และมุงเนนนําเสนอเรื่องราวความเปนมา ตั้งแตอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
ของสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 

(2) การจัดงาน Field Day 68 จุด (68 จังหวัด) จัดกิจกรรมงาน Field Day และเพ่ิม
การประชาสัมพันธวาระครบรอบ 50 ป กรมสงเสริมการเกษตร 

 
6. ประเด็นการนําเสนอ 

นําเสนอเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตของแตละชนิดสินคา เพ่ือใหเกษตรกรสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติในฤดูกาลผลิตใหม  
 
7. กิจกรรมในการจัด Field Day 

7.1 กิจกรรมหลัก  
- สถานีเรียนรูตางๆ ควรมีการบูรณาการองคความรูจากหนวยงานตางๆ โดยมีเนื้อหา

และเทคโนโลยท่ีีจําเปนในกระบวนการผลิตของสินคาท่ีเลือกดําเนินการ และสอดคลองกับเปาหมายของ
การจัดงาน Field Day  

- ในแตละสถานีอาจมีหลายหนวยงานรวมกันถายทอดความรูใหกับเกษตรกร 

7.2 กิจกรรมรอง  
- การใหบริการดานการเกษตรของหนวยงานตาง ๆ  
- นิทรรศการประกอบท่ีเก่ียวของ (เชน นิทรรศการของหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุม/

สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชนท่ีใหการสนับสนุน ฯลฯ) เปนนิทรรศการท่ีใหความรู ซ่ึงเนื้อหาควรเก่ียวเนื่อง
กับประเด็นในการถายทอดความรู 
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7.3 กิจกรรมเสริม เชน การแสดงและจําหนายสินคาของกลุม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชน ฯลฯ 

 
8. ข้ันตอนการจัดงาน Field Day 

8.1 การวางแผนจัด Field Day 
8.1.1 คณะกรรมการ ศพก. เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี เจาหนาท่ีสํานักงาน

เกษตรจังหวัด/อําเภอ และเจาหนาท่ีหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมกันวิเคราะห และวางแผนเพ่ือเตรียม
งาน Field day ในแตละพ้ืนท่ี ศพก. โดยมีประเด็นในการวิเคราะห ดังนี้ 

1) เลือกชนิดสินคาในแตละพ้ืนท่ีเปนประเด็นหลักในการจัด Field day โดยให
พิจารณาเลือกชนิดสินคาใหสอดคลองกับสินคาแปลงใหญ ไดแก ขาว พืชไร ไมยืนตน ผัก/สมุนไพร ไมผล 
หมอน กลวยไม ปศุสัตว และประมง เปนลําดับแรก 

2) วิเคราะหเพ่ือกําหนดเปาหมายในการพัฒนาตามชนิดสินคาท่ีเลือก ในขอ 1) 
3) กําหนดประเด็นเทคโนโลยีท่ีจะถายทอดความรูใหแกเกษตรกร โดยระบุ 

เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการในการถายทอดความรู 
4) กําหนดสถานีเรียนรูใหสอดคลองกับประเด็นท่ีจะถายทอดความรู 
5) กําหนดวิทยากรในการถายทอดความรูประจําสถานี เชน นักวิชาการ 

ผูชํานาญการ หรือเกษตรกรท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติ 
6) วางแผนจัดกระบวนการเรียนรู  

- กลุมคนดู แบงกลุมเกษตรกรเพ่ือเขาเรียนรูตามสถานีเรียนรูตางๆ 
(แบงกลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับจํานวนสถานีเรียนรู) 

- กําหนดใหแตละกลุมหมุนเวียนใหครบทุกสถานี 
 7) กําหนดผลท่ีตองการใหเกิดจากการเรียนรู 

8.1.2 สงผลการวิเคราะหและแผนจัดกระบวนการเรียนรูให คณะกรรมการ
อํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of 
Operation : CoO ) รวมวิเคราะห และวางแผนในเชิงบริหารภาพรวมท้ังจังหวัด  

8.2 ประสานงานและเตรียมการกอนจัด Field Day ดังนี้ 
1) สถานท่ี / วัสดุอุปกรณตาง ๆ  / พิธีการ (ถามี) 
2) สถานีเรียนรู ประกอบดวย ฐานเรียนรูท่ีมีประเด็นและองคความรูสอดคลองกันใน

แตละสถานี องคความรู / อุปกรณประกอบการเรียนรู  วิทยากรประจําฐานเรียนรู  และกําหนด
ระยะเวลาในการเรียนรูแตละสถานี (เทากันทุกสถานี) 

3) เกษตรกรท่ีมาเรียนรู 
4) นิทรรศการท่ีเก่ียวของ 
5) ประสานการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ / เอกชน / ชุมขน 
6) ประชาสัมพันธการจัดงาน 

8.3 การจัดงาน Field Day  
1) ชี้แจงความเปนมาของการกําหนดประเด็นการเรียนรู วัตถุประสงคการเรียนรู 

สถานีการเรียนรู และกระบวนการเรียนรูแกทุกคนพรอมกันกอนการเรียนรู 
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2) แบงกลุมคนท่ีจะเรียนรู ประมาณกลุมละ 30-40 คน และจัดเจาหนาท่ีประจํากลุม 
3) แตละกลุมเขาเรียนรูในสถานีเรียนรู และเม่ือครบกําหนดเวลา ก็จะเวียนไปยังสถานี

ถัดไป ครบทุกสถานี 
4) ทุกกลุมกลับมารวมกันเพ่ือสรุปผลการเรียนรูรวมกับเจาหนาท่ีทุกหนวยงานเพ่ือ

กําหนดแนวทางการสนับสนุนเกษตรกรของหนวยงานตางๆ ภายหลังการจัดงาน Field Day 

8.4 สรุปผลการจัดงาน Field Day 
     สรุปเปนเอกสารพรอมภาพถาย และวีดีทัศน เพ่ือรับทราบถึงผลของการเรียนรูของ

เกษตรกร รวมท้ังปญหา อุปสรรค ขอจํากัด ท่ีเกิดข้ึนจากการจัด Field Day 
 

9. การสนับสนุนของหนวยงาน 

9.1 กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจัดงาน Field Day ดังนี้ 
1) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการจัดงาน

วันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) จํานวน 882 ศูนย ศูนยละ 20,000 บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมการจัดงาน Field Day ไดแก 

- การจัดเตรียมสถานท่ี เชน เต็นท สถานี/ฐานเรียนรู ฯลฯ 
- อาหาร เครื่องดื่ม  
- คาพาหนะสําหรับผูมาเรียนรู 
2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมใน

จุดท่ีผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานในพิธีเปดงาน ซ่ึงเปนจุดท่ีเปนท่ีสนใจของ
เกษตรกรจํานวนมากกวาเปาหมายท่ีไดกําหนดไว จํานวน 4 จุด ดังนี้ 

- จังหวัดยะลา  จํานวน 150,000 บาท 
- จังหวัดพัทลุง  จํานวน 130,000 บาท 
- จังหวัดเชียงราย  จํานวน 150,000 บาท 
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 130,000 บาท  

3) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการประชาสัมพันธจากโครงการสรางการรับรูขอมูล
ขาวสารในงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ 2561 ใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือการจัดงาน เปดตัวกิจกรรม 
“50 ป เกษตราภิวัฒน 5 ทศวรรษ พัฒนางานสงเสริมการเกษตร” 2 เมษายน 2561 ณ กรมสงเสริม
การเกษตร กรุงเทพมหานคร 

4) สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม Field Day ในวาระครบรอบ 50 ป       
กรมสงเสริมการเกษตรใหสํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร               
รวมจํานวน 9 หนวยงาน งบประมาณท้ังสิ้น 450,000 บาท (หนวยงานละ 50,000 บาท) 

9.2 หนวยงานตางๆ สนับสนนุ งบประมาณเสริมในการจัดสถานี/นิทรรศการ ท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังองคความรู เทคโนโลยี และวิทยากรถายทอดความรู ฯลฯ  
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10. หนวยงานรับผิดชอบการจัด Field Day ในพ้ืนท่ี 

10.1 หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
- เกษตรจังหวัด เปนแกนหลักในการบรูณาการหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

10.2 หนวยงานสนับสนุน 
- หนวยงานตางๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในพ้ืนท่ี  
- หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 

 
11. การดูแลเกษตรกรหลังการจัด Field Day 

11.1 เกษตรกรเสนอแนวทางท่ีไดจากการสรุปผลการเรียนรูภายหลังการจัด Field Day  
เพ่ือขอรับการสนับสนุน 

11.2 หนวยงานตางๆ รวมกันกําหนดแผนการดูแลเกษตรกร (ตามขอเสนอของเกษตรกร) 
โดยดูแลตามภารกิจของแตละหนวยงาน ภายหลังการจัด Field Day 

 
12. การเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field day) ป 2561 ของ
ผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 18 จุด ดังนี ้

1) เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เปนประธานเปดงาน 
"วันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field day) " วันท่ี 23 มกราคม 2561  
ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  

• สินคาท่ีจัดกิจกรรม คือ มังคุด 

• เทคโนโลยี ดังนี้ 
1. การลดตนทุนการผลิต  
2. การเพ่ิมปริมาณผลผลิต  
3. การผลิตมังคุดคุณภาพ  
4. เศรษฐกิจพอเพียง 

2) นายลักษณ วจนานวัช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน
เปดงาน "วันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field day) " วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2561    
ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  

• สินคาท่ีจัดกิจกรรม คือ มะมวงโชคอนันต 

• เทคโนโลยี คือ การปลูกมะมวงระยะชิด 
3) อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปนประธานเปดงาน "วันถายทอดเทคโนโลยี

เพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field day) " วันท่ี 8 มีนาคม 2561 ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

• สินคาท่ีจัดกิจกรรม คือ สับปะรด 

• เทคโนโลยี ดังนี้ 
1.การเตรียมดิน  
2.การตรวจวิเคราะหดิน  
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3.การคัดเลือกหนอและพันธุ  
4.การเตรียมแปลง  
5.การใชสารชีวภัณฑ  
6.การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  
7.การทําน้ําหมักชีวภาพ  
8.การจัดทําบัญชีครัวเรือน  
9.เศรษฐกิจพอเพียง 

4) อธิบดีกรมหมอนไหม เปนประธานเปดงาน "วันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาล
ผลิตใหม (Field day) " วันท่ี 10 เมษายน 2561 ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร (ศพก.) อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

• สินคาท่ีจัดกิจกรรม คือ พืชผัก 

• เทคโนโลยี ดังนี้ 
๑. การวิเคราะหดินเพ่ือการใชปุยอยางถูกตองเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต  
๒. การใชน้ําอยางรูคุณคา  
๓. การผลิตสารชีวภัณฑเพ่ือใชปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือลดตนทุนการผลิต  
๔. การผลิตปุยอินทรียใชเองเพ่ือลดตนทุนการผลิต  
๕. การเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5) อธิบดีกรมการขาว เปนประธานเปดงาน "วันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาล 
ผลิตใหม (Field day) " วันท่ี 25 เมษายน 2561 ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร (ศพก.) อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  

• สินคาท่ีจัดกิจกรรม คือ ขาว 

• เทคโนโลยี ดังนี้ 
1. การใชสารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืชเพ่ือลดการใชสารเคมี  
2. การใชปุยอินทรีย-น้ําหมักชีวภาพทดแทนการใชปุยเคมี  
3. การแปรรูปขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

6) อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปนประธานเปดงาน "วันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตน
ฤดูกาลผลิตใหม (Field day) " วันท่ี 26 เมษายน 2561 ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

• สินคาท่ีจัดกิจกรรม คือ มะพราว 

• เทคโนโลยี ดังนี้ 
1.การคัดเลือกพันธุและการปลูกมะพราว  
2. การปองกันและกําจัดศัตรูมะพราว  
3.การทําการเกษตรแบบยั่งยืน (เกษตรอินทรีย)  
4.การแปรรูปผลผลิตมะพราวเพ่ือเพ่ิมมูลคา  
5.ระบบสงเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ 
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7) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ เปนประธานเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
เริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2561 ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
(ศพก.) อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561  

• สินคาท่ีจัดกิจกรรม คือ ขาว 

• เทคโนโลยี คือ การลดตนทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว ดังนี้ 
๑.สงเสริมการผลิตปุยพืชสด  
๒.การคัดเมล็ดพันธุขาวและการทํานาหยอด  
๓.การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา  
๔.วิทยาการกอนและหลังการเก็บเก่ียว  
๕.การแปรรูปขาว 

8) อธิบดีกรมชลประทาน เปนประธานเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาล
ผลิตใหม (Field Day) ป 2561 วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  

• สินคาท่ีจัดกิจกรรม คือ ขาว 

• เทคโนโลย ีดังนี้ 
1.เทคโนโลยีการทํานาหยอด  
2.การผลิตปุยอินทรียเพ่ือใชในนาขาว  
3.การผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคพืช  
4.การแปรรูปขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคา   
5.การปลูกพืชหลังนาเสริมรายได 

9) นายชํานาญ พงษศรี รองอธิบดีกรมประมง เปนประธานเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2561 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด   

• สินคาท่ีจัดกิจกรรม คือ ขาว 

• เทคโนโลย ีดังนี้ 
1.การลดตนทุนการผลิตขาว  
2.การปรับปรุงบํารุงดิน  
3.การแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวเพ่ือการเพ่ิมมูลคาผลผลิต  
4.การลดการใชสารเคมีดวยการใชสารชีวภัณฑ 

10) อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนประธานเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาล
ผลิตใหม (Field Day) ป 2561 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย  

• สินคาท่ีจัดกิจกรรม คือ ขาว 

• เทคโนโลย ีดังนี้ 
1.การใชแผนท่ีความเหมาะสม/การปรับปรุงดิน  
2.การลดตนทุนและการเพ่ิมผลผลิตในขาว  
3.ความรูดานชลประทาน  
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4.การเลี้ยงปศุสัตว  
5.การเลี้ยงสัตวน้ํา  
6.การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
7.การทําแผนธุรกิจ  
8.การรับรองมาตรฐานพืชอาหารปลอดภัย/พ.ร.บ.วัตถุอันตราย  
9.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม  
10.การจัดทําบัญชีครัวเรือน 11.การเขาสูเกษตรกรยุคใหม (smart farmer) 

11) พันจาเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม               
เปนประธานเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2561 วันท่ี 17 
พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเมือง จังหวัด
อางทอง  

• สินคาท่ีจัดกิจกรรม คือ ขาว 

• เทคโนโลย ีดังนี้ 
1. การเพ่ิมอินทรียวัตถุดิน   
2. ลดอัตราเมล็ดพันธุ  
3. ลดการใชปุยเคมี            
4. ลดการใชสารเคมี   
5. เศรษฐกิจพอเพียง 

12) อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน เปนประธานเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาล
ผลิตใหม (Field Day) ป 2561 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)   อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

• สินคาท่ีจัดกิจกรรม คือ ขาว 

• เทคโนโลย ีดังนี้ 
1. การลดตนทุนการผลิตขาว 
2. การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกขาว 

13) นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผูวาราชการจังหวัดยะลา เปนประธานเปดงานวันถายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2561 (ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณมอบหมาย) วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร (ศพก.) อําเภอธารโต จังหวัดยะลา  

• สินคาท่ีจัดกิจกรรม  คือ ทุเรียน 

• เทคโนโลย ีดังนี้ 
1.การลดตนทุนการผลิตทุเรียน (การผลิต การใชปุยหมัก และใชปุยตามคาวิเคราะหดิน)  
2.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน  
3.การทําเกษตรผสมผสานในสวนทุเรียน (พืช ประมง ปศุสัตว)  
4.การตลาดและการแปรรูป  
5.การวางแผนการผลิต และการเปนผูประกอบการดานการเกษตร  
6.เกษตรทฤษฎีใหม/เศรษฐกิจพอเพียง  
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7.การทําบัญชีครัวเรือน  
8.การจัดการโรคทุเรียน  
9.การใชน้ําอยางรูคุณคา 

14) นายอําพันธุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว เปนประธานเปดงานวันถายทอด
เทคโนโลย ี เพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2561 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561  
ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ  

• สินคาท่ีจัดกิจกรรม คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

• เทคโนโลย ีดังนี้ 
1. การปรับปรุงบํารุงดิน (การวิเคราะหดินเพ่ือการใชปุยอยางถูกตองเหมาะสม     

การทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ) 
 2. การใชเมล็ดพันธุท่ีผลิตเอง 

15) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
เริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2561 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เครือขาย ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  

• สินคาท่ีจัดกิจกรรม คือ ขาว 

• เทคโนโลย ีดังนี้ 
1. การผลิตเมล็ดพันธุขาว 
2. การผลิตเมล็ดพันธุผักปลอดภัย 
3. การจัดการดิน ปุย 
4. การจัดการน้ํา 
5. เกษตรทางเลือก 
6. การอารักขาพืช 

16) นายวันชัย จันทรพร รองผูวาราชการจังหวัดพัทลุง เปนประธานเปดงานวัน
ถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2561 ตามท่ีรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) มอบหมาย วันท่ี 7 มิถุนายน 2561 ณ ศูนยเรียนรู
การเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

• สินคาท่ีจัดกิจกรรม คือ ขาว 

• เทคโนโลย ีดังนี้ 
1.การปรับปรุงบํารุงดิน  
2.การใชเมล็ดพันธุดี  
3.การใชเทคโนโลยี/การดูแลรักษา  
4.การแปรรปู 

17) เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2561 วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เครือขาย ตําบลทาโรงชาง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี  

• สินคาท่ีจัดกิจกรรม คือ พืชผักเพ่ือการคา 

• เทคโนโลย ีดังนี้ 
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1.การลดตนทุนการผลิต (ปุยเคมีผสมใชเอง และปุยหมัก)  
2.การเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตปาลมน้ํามัน (การตัดปาลมสุก)  
3.การถายทอดเทคโนโลยีการปองกันและกําจัดศัตรูพืช (การผลิตเชื้อไตรโคเดอรมา)  
4.การใชน้ําอยางคุณคาระบบการจัดการน้ําในสวนปาลมน้ํามัน 

18) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปนประธานเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตน
ฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2561 วันท่ี 14 มิถุนายน 2561 ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่  

• สินคาท่ีจัดกิจกรรม คือ ปาลมน้ํามัน 

• เทคโนโลย ีดังนี้ 
1.การคัดเลือกปาลมน้ํามันพันธุดี  
2.การจัดการสวนปาลมน้ํามันใหไดผลผลิตสูง   
3.การจัดการดินและปุยเพ่ือลดตนทุน  
4.การเก็บเก่ียวปาลมน้ํามันคุณภาพ  
5.การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

 
13. การจัดงานงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพ่ือเริ่มตนฤดูกาล
ผลิตใหม ป 2561 ในวาระครบรอบ 50 ป กรมสงเสริมการเกษตร (9 จุด 9 จังหวัด) ดังนี้ 

1) ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร       
วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

• สินคาจัดกิจกรรม คือ กลวยไม  

• เปาหมายในการจัดงาน Field Day  
สงเสริมการลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมมูลคากลวยไม 

• เทคโนโลยีเดน คือ 
    1. การลดตนทุนการผลิตกลวยไม  

(1) การผสมปุยเคมีและฮอรโมนสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชใชเอง (ระบบ
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ) 

(2) การผลิตสารชีวภัณฑใชเอง 
(3) การใชแสลนเกาเปนวัสดุปลูกกลวยไม 
(4) Time เครื่องตั้งเวลาลดน้ําอัตโนมัติ 

    2. การเพ่ิมมูลคากลวยไม 
(1) การจัดชอกลวยไมรูปแบบตางๆ 
(2) การรอยมาลัยดอกกลวยไม 
(3) การผลิตกลวยไมกระถาง 
(4) กลวยไมในขวดแกว (ของฝากของชํารวย) 

2) ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

• สินคาจัดกิจกรรม คือ มะพราวน้ําหอม 
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• เปาหมายในการจัดงาน Field Day  
เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมมูลคา ปองกันการกําจัดศัตรูมะพราว บริหารจัดการองคกรเกษตรกร 

• เทคโนโลยีเดน คือ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพราว 

        (1) การคัดเลือกพันธุ การปลูก การดูและรักษาสวนมะพราว 
(2) การปองกันกําจัดศัตรูมะพราวโดยวิธีผสมผสาน 
(3) การปลูกพืชแซมในรองสวนมะพราวเพ่ือเพ่ิมรายได 

2. การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา (มะพราวถอดเสื้อ, พุดดิ้งมะพราว) 
3) อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปนประธานเปดงาน ณ ศูนยบริหารจัดการศัตรูพืช

ตรอกนอง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ศูนยเครือขาย) วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

• สินคาจัดกิจกรรม คือ มังคุด  

• เปาหมายในการจัดงาน Field Day  
    ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และสงเสริมการตลาดมังคุด 

• เทคโนโลยีเดน คือ 
1. การเพ่ิมมูลคาผลผลิตมังคุดคุณภาพ  
2. ชองทางการตลาดมังคุด  
3. การดูแลมังคุดหลังการเก็บเก่ียว 

4) รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร คนท่ี 1 เปนประธานเปดงาน ณ ศูนยเรียนรูการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรพังโคน จังหวัดสกลนคร วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

• สินคาจัดกิจกรรม คือ ขาว 

• เปาหมายในการจัดงาน Field Day  
    ถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตขาว เนนการลดตนทุนการผลิต และการเพ่ิมมูลคาสินคา 

• เทคโนโลยีเดน คือ 
1. การใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว 

    2. การแปรรูปขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
5) รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร คนท่ี 2 เปนประธานเปดงาน ณ ศูนยเรียนรูการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรมะนัง จังหวัดสตูล วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561  

• สินคาจัดกิจกรรม คือ ปาลมน้ํามัน 

• เปาหมายในการจัดงาน Field Day  
   เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน โดยลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต  

 และพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

• เทคโนโลยีเดน คือ 
1. การใชปุยตามคาวิเคราะหดินและใบปาลม  
2. การผลิตปุยอินทรีย 
3. การเลือกใชพันธุดี 
4. การผลิตและใชสารชีวภัณฑเพ่ือกําจัดศัตรูปาลมน้ํามัน                                        
5. การจัดการสวนปาลมน้ํามันและระบบน้ําในสวนปาลมน้ํามัน                          
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6. การเก็บเก่ียวปาลมน้ํามันและมาตรฐานทะลายปาลมน้ํามัน                          
7. การตลาดและการรวมกลุม 

6) รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร คนท่ี 3 เปนประธานเปดงาน ณ ศูนยเรียนรูการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561  

• สินคาจัดกิจกรรม คือ ลําไย 

• เปาหมายในการจัดงาน Field Day  
    เทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดู เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตและลดความเสี่ยงดานการตลาด 

• เทคโนโลยีเดน คือ 
1. เทคนิคการเตรียมตนเพ่ือผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพ 
2. การเพ่ิมคุณภาพลําไย 
3. ลดตนทุน 
4. การใชน้ําอยางรูคุณคา 

7) ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา   
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

• สินคาจัดกิจกรรม คือ มันสําปะหลัง 

• เปาหมายในการจัดงาน Field Day  
    เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังโดย การใชองคความรู เทคโนโลยี  

และนวัตกรรม และการขยายเครือขายการสงเริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ 

• เทคโนโลยีเดน คือ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 
2. การเพ่ิมมูลคามันสําปะหลัง 
3. แปลงมันสําปะหลังระบบอัจฉริยะ 

8) ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรปะทิว จังหวัดชุมพร  
วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

• สินคาจัดกิจกรรม คือ ทุเรียน 

• เปาหมายในการจัดงาน Field Day  
    การลดตนทุนการผลิต  การเพ่ิมผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียน 

• เทคโนโลยีเดน คือ 
1. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
2. การผลิตปุยอินทรีย 
3. การเลือกใชพันธุดี 
4. การผลิตและใชสารชีวภัณฑเพ่ือกําจัดศัตรูพืช                                        
5. การจดัการสวนทุเรยีนและระบบน้าํในสวนทุเรียน 
6. การเก็บเก่ียวทุเรียนและมาตรฐานทุเรียน 
7. การตลาดและการรวมกลุม 
8. การเพ่ิมศักยภาพการแกไขปญหาทุเรียนออน 
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9) รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร คนท่ี 3 เปนประธานเปดงาน ณ ศูนยเรียนรูการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

• สินคาจัดกิจกรรม คือ มะมวง  

• เปาหมายในการจัดงาน Field Day  
    ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหไดคุณภาพมาตรฐานสากล  

และเชื่อมโยงเครือขายการผลิตและการตลาด 

• เทคโนโลยีเดน คือ 
1. เทคนิคการผลิตมะมวงคุณภาพ 
2. เทคนิคการผลิตมะมวงนอกฤดู 
 

14. ปจจัยแหงความสําเร็จ 
1) เกษตรกรผูนํา เจาของ ศพก. มีความเสียสละ ใฝเรียนรู ยอมรับเทคโนโลยี และ

นวัตกรรมใหมๆ ยินดีเผยแพรความรูใหแกผูอ่ืน 
2) เจาหนาท่ีมีความทุมเท ใสใจ วิเคราะหพ้ืนท่ี และชุมชน เพ่ือใหไดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ

เกษตรกร โดยการทํางานผานระบบสงเสริมการเกษตร (T&V System) 
3) เกษตรกรผูเขารับการเรียนรูพรอมเปดใจยอมรับความรูใหมๆ และนําไปปรับใช 
4) หนวยงานภาคีท้ังภาครัฐ เอกชน และทองถ่ิน ใหความรวมมือ สนับสนุนกิจกรรม 
5) การประชาสัมพันธการจัดงานเปนไปอยางท่ัวถึง  

 
15. ปญหา อุปสรรค 

1) ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม ไมมีพ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอ เนื่องจากจัดงาน      
ณ ศพก. ซ่ึงเปนบานเกษตรกร บางพ้ืนท่ีมีสถานท่ีคับแคบ 

2) ชวงเวลาในการจัดงานตรงกับชวงเก็บเก่ียวผลผลิต ทําใหเกษตรกรบางสวนไมสามารถ
เขามารวมกิจกรรมได 

3) งบประมาณจํากัด พ้ืนท่ีตองขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาคี 
 
16. ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดกิจกรรม Field Day อีกในปตอไป 
2. ควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับชวงเวลาดําเนินกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกร 
3. ควรปรับลดจํานวนเปาหมายเกษตรกร จาก 200 คน เปน 100 คน ภายใตงบประมาณ

เดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนรูใหเกษตรกร 
 
 

 
***************************************************** 
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การเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหม (Field day) ป 2561 
ของผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 18 จุด 
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การดําเนินงานกิจกรรมงานวันถายทอดเทคโนโลย ี(Field Day)  

และบริการการเกษตร เพ่ือเร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหม ป 2561  

ในวาระครบรอบ 50 ป กรมสงเสริมการเกษตร  

จํานวน 9 จุด 
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เขต 1 ศพก. ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
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เขต 2 ศพก. บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
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เขต 3 ศจช.ตรอกนอง อําเภอขลุง จงัหวัดจันทบุรี 
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เขต 4 ศพก. พังโคน จังหวัดสกลนคร 
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เขต 5 ศพก. มะนัง จังหวัดสตูล 
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เขต 6 ศพก. เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
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เขต 7 ศพก. สีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 
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เขต 8 ศพก. ปะทิว จังหวัดชุมพร 
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เขต 9 ศพก. สากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
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