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ค ำน ำ 

รัฐบาลที่ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นให้มีศูนย์ เรียนรู้ 
ด้านการเกษตรในชุมชน เพ่ือเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของชุมชน จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในทุกอ าเภอ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตรโดยเริ่มจากชุมชน 
ภายใต้หลักคิด “เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรกันเองจึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งมีแนวทางในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่เกษตรกรวิธีหนึ่ง คือ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ก าหนดให้มีกิจกรรมหลัก คือ สถานีเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงมีการให้บริการ 
ด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้องเป็นกิจกรรมรอง และมีกิจกรรมเสริม เช่น การแสดง
และจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร /วิสากิจชุมชน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาล 
ผลิตใหม่ (Field Day) เพ่ือสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรใหม่ๆ ช่องทาง
การตลาด แหล่งข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของตนเอง 
ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งเป็นการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
หรือที่ศูนย์เครือข่าย เป็นสถานที่จัดงานทั่วประเทศโดยการจัดงาน Field day ปี 2564 มีแผนการจัดงานทั้งสิ้น 
จ านวน 882 จุดซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน จ านวน 19 จุด 
ซึ่งถือว่าเป็นการให้ความส าคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการเกษตรของพ้ืนที่  แต่ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่เกิดขึ้นและได้รับผลกระทบต่อ
ประชาชนชาวไทยอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ยังคงต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้น
จนถึงปัจจุบัน ท าให้กิจกรรมการจัดงาน Field Day ปี 2564 บางพ้ืนที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากการจัดงาน 
Field Day เป็นการรวมตัวของบุคคลจ านวนมาก มีความสุ่มเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสที่สามารถแพร่โรคได้   

รายงานผลการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจ าปี 2564 
ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรายงานผลการจัดงานในพ้ืนที่ แบบบูรณาการ เพ่ือมุ่ งผลสัมฤทธิ์ 
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยประมวลผลข้อมูลการจัดงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อคิดเห็นเสนอแนะ  
เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานและแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม Field Day ต่อไป 
 
 
 
 
 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  
กันยายน 2564 
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แนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 
ปี 4256  

-------------------------------------- 
 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 กระตุ้นให้ เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มี  
ความเหมาะสมกับพ้ืนที ่

1.2 หน่วยงานต่าง ๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิต  
ในปีการเพาะปลูกใหม่ 

1.3 เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นท่ี 

 
2. หลักคิดของการจัด Field Day 

“เพ่ือถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” 
 

3. เป้าหมายการจัดงาน Field Day 
ให้ ศพก. หลัก หรือ ศพก. เครือข่าย จ านวน 882 ศูนย์ ด าเนินการโดยให้พิจารณาเลือกชนิดสินค้า 

ให้สอดคล้องกับสินค้าแปลงใหญ่ ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล หม่อน กล้วยไม้ ปศุสัตว์ และประมง 
เป็นล าดับแรก 

 
4. ระยะเวลาการจัดงาน Field Day 

แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 
1) การจัดงาน Field Day (Kick off) โดยให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ทั้งหมดจ านวน 14 หน่วยงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Field Day ทั้งหมด 19 ศพก. และจัดงานตามฤดูกาล 
ของชนิดสินค้า 

2) การจัดงาน Field Day ใน ศพก. ที่เหลือ (จ านวน 863 ศพก.) ให้ด าเนินการจัดงานตามฤดูกาลของชนิดสินค้า 
 

5. ประเด็นการน าเสนอ 
น าเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตของแต่ละชนิดสินค้า เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติ

ในฤดูกาลผลิตใหม่ 
 

6. กิจกรรมในการจัด Field Day 
6.1 กิจกรรมหลัก 

- สถานีเรียนรู้ต่างๆ ควรมีการบูรณาการองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีเนื้อหาและเทคโนโลยี 
ที่จ าเป็นในกระบวนการผลิตของสินค้าที่เลือกด าเนินการ และสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดงาน Field Day 

- ในแต่ละสถานีอาจมีหลายหน่วยงานร่วมกันถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 
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6.2 กิจกรรมรอง 
- การใหบ้ริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ 
- นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง (เช่น นิทรรศการของหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม/สถาบัน

เกษตรกร ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ฯลฯ) เป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้ ซึ่งเนื้อหาควรเกี่ยวเนื่องกับประเด็น 
ในการถ่ายทอดความรู้ 

6.3 กิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 
 

7. ขั้นตอนการจัดงาน Field Day 
7.1 การวางแผนจัด Field Day 
      7.1.1 คณะกรรมการ ศพก. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ 

และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์ และวางแผนเพ่ือเตรียมงาน Field day ในแต่ละพ้ืนที่ ศพก. 
โดยมีประเด็นในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

    1) เลือกชนิดสินค้าในแต่ละพ้ืนที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field day โดยให้พิจารณาเลือกชนิดสินค้า
ให้สอดคล้องกับสินค้าแปลงใหญ่ ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล หม่อน กล้วยไม้ ปศุสัตว์และประมง 
เป็นล าดับแรก 

    2) วิเคราะห์เพื่อก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาตามชนิดสินค้าที่เลือก ในข้อ 1) 
    3) ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร โดยระบุ เนื้อหา รูปแบบ  

และวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ 
    4) ก าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้ 
    5) ก าหนดวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ประจ าสถานี เช่น นักวิชาการ ผู้ช า นาญการ  

หรือเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ 
    6) วางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ 
         - กลุ่มคนดู แบ่งกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าเรียนรู้ตามสถานีเรียนรู้ต่างๆ (แบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม

และสอดคล้องกับจ านวนสถานีเรียนรู้) 
         - ก าหนดให้แต่ละกลุ่มหมุนเวียนให้ครบทุกสถานี 
    7) ก าหนดผลที่ต้องการให้เกิดจากการเรียนรู้ 

      7.1.2 ส่งผลการวิเคราะห์และแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้คณะกรรมการ CoO ร่วมวิเคราะห์ และวางแผน
ในเชิงบริหารภาพรวมทั้งจังหวัด 

7.2 ประสานงานและเตรียมการก่อนจัด Field Day ดังนี้ 
    1) สถานที่ / วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ / พิธีการ (ถ้ามี) 
    2) สถานีเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ที่มีประเด็นและองค์ความรู้สอดคล้องกันในแต่ละสถานี

องค์ความรู้ / อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้วิทยากรประจ าฐานเรียนรู้และก าหนดระยะเวลาในการเรียนรู้แต่ละสถานี 
(เท่ากันทุกสถานี) 

    3) เกษตรกรที่มาเรียนรู้ 
    4) นิทรรศการที่เก่ียวข้อง 
    5) ประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ / เอกชน / ชุมชน 
    6) ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
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7.3 การจัดงาน Field Day 
    1) ชี้แจงความเป็นมาของการก าหนดประเด็นการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ สถานี 

การเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้แก่ทุกคนพร้อมกันก่อนการเรียนรู้ 
    2) แบ่งกลุ่มคนที่จะเรียนรู้ ประมาณกลุ่มละ 30 - 40 คน และจัดเจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม 
    3) แต่ละกลุ่มเข้าเรียนรู้ในสถานีเรียนรู้ และเมื่อครบก าหนดเวลา ก็จะเวียนไปยังสถานีถัดไป  

ครบทุกสถานี 
    4) ทุกกลุ่มกลับมารวมกันเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเพ่ือก าหนดแนวทาง 

การสนับสนุนเกษตรกรของหน่วยงานต่างๆ ภายหลังการจัดงาน Field Day 
7.4 สรุปผลการจัดงาน Field Day 

สรุปเป็นเอกสารพร้อมภาพถ่าย และวีดีทัศน์ เพ่ือรับทราบถึงผลของการเรียนรู้ของเกษตรกร รวมทั้ง
ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ที่เกิดขึ้นจากการจัด Field Day 

 
8. การสนับสนุนของหน่วยงาน 

8.1 กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดงาน Field Day ดังนี้ 
  1) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 กิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จ านวน 882 ศูนย์ ศูนย์ละ 22,000 บาท เกษตรกรเป้าหมาย 100 ราย  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการจัดงาน Field Day ได้แก่  

   - การจัดเตรียมสถานที่ เช่น เต็นท์ สถานี/ฐานเรียนรู้ ฯลฯ 
   - อาหาร เครื่องดื่ม  
   - ค่าพาหนะส าหรับผู้มาเรียนรู้ 
  2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 

ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน ให้ 6 จังหวัด จ านวนทั้งสิ้น 
400,000 บาท ดังนี้ 

   - จังหวัดระนอง เกษตรกรเป้าหมายเพ่ิมเติม 200 ราย วงเงินจ านวน 100 ,000 บาท  
   - จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรเป้าหมายเพิ่มเติม 400 ราย วงเงินจ านวน 100,000 บาท 

   - จังหวัดหนองคาย นครพนม สระบุรี และจังหวัดยโสธร เกษตรกรเป้าหมายเพ่ิมเติม 200 ราย 
วงเงินจังหวัดละ 50,000 บาท 
และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่มีอย่างต่อเนื่อง 
และทวีความรุนแรง ท าให้ อีก 13  จังหวัด ได้แก่  จั งหวัดชุมพร บึ งกาฬ นครปฐม ฉะเชิงเทรา สระแก้ว 
พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก นราธิวาส แพร่ เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ ไม่สามารถจัดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ส าหรับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได ้  

 8.2 หน่วยงานต่างๆ สนับสนุน งบประมาณเสริมในการจัดสถานี/นิทรรศการ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ฯลฯ  
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9. หน่วยงานรับผิดชอบการจัดงาน Field Day ในพื้นที่ 
9.1 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1) คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด  
(Chief of Operation) CoO เป็นแกนหลักในการด าเนินการ  

2) เกษตรจังหวัด เป็นประธานในการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
9.2 หน่วยงานสนับสนุน 

1) หน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่  
2) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

 
10. การดูแลเกษตรกรหลังการจัดงาน Field Day 
 10.1 เกษตรกรเสนอแนวทางที่ ได้จากการสรุปผลการเรียนรู้ภายหลังการจัด Field Day เพ่ือขอรับ 
การสนับสนุน 

 10.2 หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันก าหนดแผนการดูแลเกษตรกร (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) โดยดูแล  
ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ภายหลังการจัด Field Day 

 

 
 

กระบวนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)ปี 4256  
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แผนการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 

ของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 19 จุด 
 

ที ่ เขต จังหวัด อ าเภอ 
ก าหนดการ 

จัดงาน 
สินค้าหลัก  
ของ ศพก. 

สินค้าหลกัที่จดั 
Field Day 

สถานที่จัด 
ประธานการเปิดงาน หมายเหตุ ศพก.หลกั ศพก.เครือข่าย 

1. 4 หนองคาย เมืองหนองคาย 8 มี.ค. 64 ข้าว ข้าว - แปลงใหญ่ข้าว ต.หินโงม 
อ.เมืองหนองคาย 

อธิบดีกรมประมง - 

2. 4 นครพนม ท่าอุเทน 17 มี.ค. 64 แตงโมไร้เมล็ด แตงโมไร้เมล็ด - แตงโมไร้เมล็ดจังหวัด
นครพนม  

เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ

- 

3. 5 ระนอง เมืองระนอง 17 มี.ค. 64 ปาล์มน้ ามัน ปาล์มน้ ามัน ✓ - อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ - 
4. 1 สระบุรี มวกเหล็ก 18 มี.ค. 64 มันส าปะหลัง มันส าปะหลัง ✓ - อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน - 
5. 4 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว 18 มี.ค. 64 ถั่วลิสง ถั่วลิสง - แปลงใหญ่ถั่วลิสง ม. 6 

และ ม. 11 ต.กู่จาน  
อธิบดีกรมหม่อนไหม - 

6. 2 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 22 มี.ค. 64 เกษตร
ผสมผสาน 

เกษตร
ผสมผสาน 

- ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่ บ้านหนองสามพราน 
ต าบลวังด้ง 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - 

7. 5 ชุมพร พะโต๊ะ 22 เม.ย. 64 ผลิตภัณฑ์ 
จากผึ้งโพรง 

การเลี้ยง 
ผึ้งโพรง 

- เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เลี้ยงผึ้งโพรงบ้านปังหวาน  

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

8. 4 บึงกาฬ ศรีวิไล 27 เม.ย. 64 ข้าว เกษตร
ผสมผสาน 

- ศูนย์เครือข่ายด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  
นางสมจิตร บุตรธิจักษ์ 
หมู่ 8 นาสะแบง 

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

9. 2 นครปฐม บางเลน 7 พ.ค. 64 ข้าว ข้าว - ศพก.เครือข่ายต าบล
ดอนตูม  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) 

ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

10. 3 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 7 พ.ค. 64 มันส าปะหลัง มันส าปะหลัง ✓ - เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

11. 3 สระแก้ว ตาพระยา 12 พ.ค. 64 ข้าว ข้าว ✓ - อธิบดีกรมชลประทาน ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

12. 1 พระนครศรีอยุธยา   
 

พระนครศรีอยุธยา 13 พ.ค. 64 พืชผัก พืชผัก - ศพก.เครือข่ายต าบลสวน
พริก อ.พระนครศรีอยุธยา 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

13. 4 อุบลราชธาน ี พิบูลมังสาหาร 13 พ.ค. 64 ข้าว ข้าว ✓ - เลขาธิการส านั กงานการปฏิ รูปที่ ดิ น 
เพื่อเกษตรกรรม 

ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 
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แผนการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 

ของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 19 จุด (ต่อ) 
 

ที ่ เขต จังหวัด อ าเภอ 
ก าหนดการ 

จัดงาน 
สินค้าหลกั  
ของ ศพก. 

สินค้าหลักที่จัด 
Field Day 

สถานที่จัด 
ประธานการเปิดงาน หมายเหตุ ศพก.หลกั ศพก.เครือข่าย (ระบุชื่อศนูย์) 

14. 6 นครสวรรค ์ บรรพตพิสัย 27 พ.ค. 64 ข้าว ข้าว ✓ - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) 

ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

15. 6 พิษณุโลก นครไทย 9 มิ.ย. 64 ข้าว ข้าว ✓ - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(นายประภัตร โพธสุธน) 

ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

16. 5 นราธิวาส ระแงะ 15 มิ.ย. 64 ลองกอง ลองกอง ✓ - อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

17. 6 แพร่ สอง 17 มิ.ย. 64 ข้าว ข้าว - ศพก.เครือข่าย 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

18. 6 เชียงใหม ่ สารภี 15 ก.ค. 64 ล าไย ล าไย - ศพก.เครือข่ายต าบล 
ท่ากว้าง 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) 

ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

19. 5 พังงา ท้ายเหมือง 25 ส.ค. 64 ข้าวไร ่ ข้าวไร่ดอกข่า - ศพก.เครือข่ายข้าวไร่ดอกข่า
สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
บ้านบางทอง 

อธิบดีกรมการข้าว ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 
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11. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่ด าเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 
 

เขต จ านวนจังหวัด 
จ านวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ทั้งหมด จัดงาน Field Day ยกเลิกการจัดงาน Field Day 

1 9 78 41 37 
2 8 62 40 22 
3 9 73 40 33 
4 20 322 300 22 
5 14 151 89 62 
6 17 193 130 66 

รวม 77 882 640 (คิดเป็น 73%) 242 (คิดเป็น 27%) 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่ด าเนินการจัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 
ที่มาข้อมูล : จากระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่ด าเนินการจัดงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 
ที่มาข้อมูล : จากระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2564 เกิดขึ้น
หลายระลอกอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีคลัสเตอร์ใหม่ๆ เกิดขึ้นประกอบกับการกลายพันธุ์ของเชื้อโรค ท าให้เกิดความรุนแรง
ของโรคเพ่ิมขึ้น รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) หลายฉบับตามความรุนแรงของการแพร่ระบาดในแต่ละจังหวัด ท าให้บางพ้ืนที่  
ในแต่ละช่วงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ไม่สามารถด าเนินการได้ 
ตามแผนที่ก าหนดไว้ ท าให้ต้องยกเลิกการจัดงานดังกล่าว และปรับเปลี่ยนงบประมาณกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เป็นกิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การสนับสนุนการให้บริการและข้อมูลข่าวสาร และ/หรือ กิจกรรมติดตาม
การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ 
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12. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยแบ่งตามชนิดพืชที่จัดงาน 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่จัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 จ านวนทั้งหมด 640 ศูนย์ โดยแบ่งตามชนิดพืชที่จัดงาน 
ที่มาข้อมูล : จากระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
13. เกษตรกรที่เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยแบ่งตาม
ชนิดพืชที่จัดงาน 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)  
ปี 2564 จ านวนทั้งหมด 73,694 ราย โดยแบ่งตามชนิดพืชที่จัดงาน 
ที่มาข้อมูล : จากระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

36%

10%
9%

20%

17%

2%
3% 3%

ข้าว 232 ศพก.
พืชไร่ 65 ศพก.
พืชผัก 59 ศพก.
ไร่นาสวนผสม 125 ศพก.
ไม้ผล 106 ศพก.
ยางพารา 12 ศพก.
ปาล์มน ้ามัน 21 ศพก.
อื่นๆ 20 ศพก.

36%

11%
9%

19%

16%

2% 4% 3%

ข้าว 26,357 ราย

พืชไร่ 8,130 ราย

พืชผัก 6,622 ราย

ไร่นาสวนผสม 14,092 ราย

ไม้ผล 12,062 ราย

ยางพารา 1,323 ราย

ปาล์มน ้ามัน 2,959 ราย

อื่นๆ 2,162 ราย

https://learningpoint.doae.go.th/)%20ณ
https://learningpoint.doae.go.th/)%20ณ


11 

14.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 14.1 เจ้าหน้าที่ 
  1) ผู้บริหารระดับจังหวัดและอ าเภอให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนกับการด าเนินงานการจัดงาน 
Field Day เป็นอย่างด ี
  2) เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจแนวทางการจัดงาน ให้ความส าคัญในการจัดงานวัน Field Day ท าให้ 
มีการวางแผนการท างานที่ด ี
  3) ท างานเป็นทีม มีความเสียสละ รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถประสานงานและแก้ปัญหาได้ด ี
  4) สามารถปรับตัว ปรับรูปแบบการจัดงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้  
  14.2 เกษตรกร 
   1) เกษตรกรให้ความสนใจ ต้องการเข้ามาเรียนรู้และมีส่วนร่วม เปิดใจยอมรับความรู้ใหม่และพร้อมน าไป
ปรับใช้ในการท าการเกษตรให้เหมาะสมกับตนเอง  
  2) คณะกรรมการ ศพก. มีความเข้มแข็ง มีการประชุมกันอย่างสม่ าเสมอ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ท าให้การจัดงาน Field Day เป็นไปตามวัตถุประสงค ์ 
  3) เกษตรกรผู้น า/วิทยากรเกษตรกร มีความเสียสละเวลาการท างาน ใฝ่เรียนรู้ ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ 
และพร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และสามารถตอบค าถามได้ดี  
  4) ให้ความร่วมมือและตระหนักถึงการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตลอดการร่วมงาน โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย และตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นต้น 
  14.3 การบริหารจัดการ 

1) มีการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ประชุมวางแผนการท างาน การประสานงานกับทุกภาคส่วนล่วงหน้าท าให้ได้รับความร่วมมือ 
จากผู้น าและเกษตรกรเป็นอย่างมาก 
  3) การด าเนินงานโดยใช้กลไกการท างานของคณะกรรมการ CoO สามารถท าให้การท างาน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4) ปรับรูปแบบการจัดงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เช่น แบ่งกลุ่มเกษตรกรในการเรียนรู้ออกเป็น 2 วัน เพ่ือไม่ให้มีการรวมตัวของบุคคลมากกว่าค้าสั่ง  
ของผู้ว่าราชการจังหวัดก้าหนด 

5) ขอสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดเข้ามาช่วยด าเนินการคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ 

6) เน้นย้ าเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  
ของผู้เข้าร่วมงาน เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การวางเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ในงาน เพ่ือบริการให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน 
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  14.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  1) ก าหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน การก าหนดบทบาทหน้าที่  
ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลหลังการจัดงาน 
   2) สถานีเรียนรู้มีความเหมาะสมท าให้การเรียนรู้ ตรงกับสภาพพ้ืนที่ ปัญหาและความต้องการ 
ของเกษตรกร เกษตรกรสามารถเรียนรู้และน าไปปรับใช้ 
  3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในลักษณะการสาธิตให้เห็นของจริง  ส่งผลให้เกษตรกรเข้าใจความรู้ 
และเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีน าเสนอมากยิ่งข้ึน 
  4) วิทยากรเกษตรกรมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้วยภาษา
ที่เข้าใจง่าย มีความเป็นกันเอง มีการยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตนเองที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นสิ่งใกล้ตัวดึงความสนใจ
ของเกษตรกรได ้
  5) แบ่งกลุ่มเกษตรกรเข้าเรียนรู้ในแต่ละสถานีเรียนรู้จ านวนไม่มากเกินไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  14.5 การบูรณาการท างาน 
    1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการ ศพก.และภาคีเครือข่าย ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมืออย่างดี ในการจัดงานสนับสนุนข้อมูลความรู้
ทางด้านวิชาการ ก าลังคน และงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
    2) การประสานงานและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ จะท าให้งานประสบผลส าเร็จ 
ได้เป็นอย่างด ี
    3) หน่วยงานด้านสาธารณสุข และปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  14.6 สถานที ่

1) สถานที่จัดงาน มีที่จอดรถเพียงพอ ใกล้กับที่จัดงาน ท าให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง 
เข้าร่วมงานของเกษตรกรและผู้สนใจ 

2) สถานที่จัดงานที่กว้างขวางพอสมควร ท าให้สามารถจัดสถานีการเรียนรู้แต่ละสถานี ไม่ใกล้กันมาก
เกินไป เกษตรกรที่เข้าเรียนรู้ในสถานีมีสมาธิการเรียนและถามตอบค าถามได้อย่างสะดวก 

3) สถานที่จัดงานมีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ สามารถช่วยอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 

4) สถานที่การจัดงานไม่ไกลเกินไป การคมนาคมสะดวก  
  14.7 ประชาสัมพันธ์ 
  1) มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้เกษตรกรในพ้ืนที่และผู้สนใจทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทาง  
การสื่อสารที่หลากหลาย 
  2) เกษตรกรผู้น าในพ้ืนที่ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
  14.8 อ่ืนๆ  

1) การแจกจ่ายของให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งดึงดูดใจของเกษตรกรให้มีความสนใจ
และอยู่ร่วมงานจนสิ้นสุดการจัดงาน 

2) การจัดกิจกรรมออกร้าน จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ท าให้การจัดงานมีสีสัน และยังเป็นการ
ช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง และสร้างโอกาสให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 
ได้รู้จักและสร้างเครือข่าย 
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15. ปัญหา อุปสรรค 
  15.1 เจ้าหน้าที่ 

1) เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ภารกิจมาก  
2) เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจหลักการจัดงาน Field Day มีการก าหนดประเด็นในการถ่ายทอดความรู้ 

ในสถานีเรียนรู้ซ้ าซ้อน ขาดการน าเสนอเทคโนโลยีและวิชาการใหม่ที่น่าสนใจ ท าให้เกษตรกรเกิดความเบื่อหน่าย  
ไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร 
  15.2 เกษตรกร 

  1) เกษตรกรบางส่วนติดภารกิจในไร่นาของตนเอง ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
2) ในเมืองท่องเที่ยวหรือเมืองอุตสาหกรรม ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรมีไม่มากนัก ท าให้มีผู้สนใจ

เข้าร่วมงานจ านวนน้อย ความส าคัญของอาชีพด้านการเกษตรลดน้อยลง 
3) เกษตรกรไมต่รงต่อเวลาส่งผลต่อระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ที่ล่าช้าออกไป 
4) เกษตรกรบางรายไม่เข้าใจการด าเนินงานของ ศพก. และวัตถุประสงค์ในการจัดงาน Field Day 

จึงท าให้เกษตรกรที่มาร่วมงานมีเฉพาะกลุ่ม 
5) เกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้มีช่วงอายุหลากหลาย เป็นปัญหาในการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้

ของวิทยากรและเกษตรกรต้นแบบ 
  6) เกษตรกรที่เข้าร่วมงานมีอายุมาก การเรียนรู้วิชาการหลายๆ เรื่องในระยะเวลาเพียงหนึ่งวันอาจจะ
รับได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

7) เกษตรกรบางรายมีปัญหาเรื่องการน าความรู้กลับไปใช้เนื่องจาก มีข้อจ ากัดด้านเงินทุนในการลงทุน
ในเทคโนโลยีใหม่ เช่น เรื่องระบบน้ า  
  15.3 การบริหารจัดการ 
  1) เน้นพิธีการเปิดงานมากเกินไป ใช้เวลาในช่วงพิธีการเปิดงานมากจึงเหลือเวลาเรียนรู้ในสถานี  
ไม่เพียงพอในการสาธิตและฝึกปฏิบัติ 
  2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้รูปแบบการจัดงาน
ต้องปรับเปลี่ยนไป เนื่องจากการจัดงาน Field Day เป็นงานที่มีการรวมตัวของบุคคลจ านวนมาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ 
ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได ้ 
  3) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาด
หลายระลอก ท้าให้มีการเปลี่ยนแปลงค้าสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
หลายครั้ง ส่งผลให้ข้อก าหนดของผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพ้ืนที่การระบาดต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ต้องปรับตัว ปรับรูปแบบ การด าเนินงาน  
การจัดงานอยู่ตลอดเวลา  
  15.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1) การจัดสถานีเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับความสนใจ และปัญหาในพ้ืนที่ 
2) การจัดสถานีเรียนรู้จ านวนมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับเวลาในการเข้าเรียนรู้ตามสถานี  
3) การจัดสถานีเรียนรู้ใกล้กันเกินไปท าให้เสียงในการบรรยายในสถานีรบกวนกัน ท าให้การรับฟัง 

ของเกษตรกรไม่ชัดเจน 
4) วิทยากรบรรยายวิชาการมากเกินไปเกษตรกรรับรู้ได้น้อย ไม่เน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
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5) การแบ่งจ านวนเกษตรกรเข้าสถานีเรียนรู้แต่ละกลุ่มได้จ านวนน้อย เนื่องจากการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้าให้มีกลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่ม จัดสรรเวลาและควบคุมดูแลไม่ดี
เท่าท่ีควร 

6) การควบคุมจัดการเวลาในการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละสถานี และช่วงเปลี่ยนสถานีเรียนรู้  
ยังจัดการไม่ดีนัก 

7) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลายระลอก ท าให้ช่วงเวลาการจัดงานไม่สอดคล้องกับฤดูกาลผลิตของชนิดพืชนั้นๆ ในการจัดงานอาจไม่มีแปลง  
หรือของจริงให้เกษตรกรได้เห็นภาพ 
  15.5 การบูรณาการท างาน 

1) หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บางหน่วยงานยังไม่เห็นความส าคัญของการจัดงาน 
Field Day ไม่เข้าร่วมให้บริการเกษตรกร ท าให้เกษตรไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยทันที 

2) หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการไม่ตรงต่อเวลา หรือไม่มาร่วมงานโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ท าให้มีปัญหา
ในการวางแผนการด าเนินงาน ต้องปรับเปลี่ยนแผนด าเนินงาน 
  15.6 สถานที ่

1) สถานที่จัดงานมีสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ห้องน้ า ที่จอดรถ 
สัญญาณโทรศัพทแ์ละอินเตอร์เน็ต ไม่พร้อมรองรับเกษตรกรผู้มาร่วมงานจ านวนมาก 

2) สถานที่จัดงานอยู่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก เกษตรกรเดินทางมาร่วมงานล าบาก ใช้เวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางจ านวนมาก ท าให้เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานจ ากัดอยู่เฉพาะในพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานที่จัดงาน 

3) แปลงเกษตรกรที่ใช้เป็นพ้ืนที่จัดงานได้รับความเสียหาย ระหว่างการเยี่ยมชมงานมีการท าลาย
พืชผลจากผู้เข้าร่วมงาน 

4) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ท้าให้เกษตรกร 
ที่เป็นเจ้าของสถานที่จัดงานกังวลใจในการเปิดสถานที่ของตนเองเป็นสถานีเรียนรู้ 
  15.7 ประชาสัมพันธ์ 
   1) การประชาสัมพันธ์การจัดงานไม่ทั่วถึง ท าให้เกษตรกรในบางพื้นท่ีไม่ทราบข่าวการจัดงาน 
  15.8 งบประมาณ 

1) งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการจัดงาน เนื่องจากเกษตรกรให้ความสนใจและมาร่วมงาน
เป็นจ านวนมาก หากมีการสนับสนุนงบประมาณมากกว่านี้จะท าให้การจัดงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2) ความไม่พร้อมของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมืออ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงาน ท าให้ 
เกิดความยุ่งยากล าบากในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  

3) การน าเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่ เกษตรกรต้องการ เช่น เครื่องหย่อนกล้าแบบปราณีตฯ IoT  
มีค่าใช้จ่ายการขนย้ายเครื่องมือ อุปกรณ์ เพ่ิมมากข้ึน 
  15.9 สภาพแวดล้อม 
  1) สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยในการจัดงานและการเดินทางมาร่วมงานของเกษตรกร เช่น อากาศ
ร้อนอบอ้าวท าให้เกษตรกรขาดสมาธิในการเรียนรู้ มีฝนตกและลมพายุท าให้สถานที่จัดงานได้รับความเสียหาย  
และเป็นอุปสรรคในการจัดงาน  
  2) สภาพอากาศไม่เอ้ือต่อการสาธิตและถ่ายทอดความรู้ ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมที่จัดเตรียม
ไว้สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ เช่น การสาธิตการท านาโยน  
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16. ข้อค้นพบ 
  16.1 เจ้าหน้าที่ 

1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. ที่เข้าใจหลักการจัดงาน มีความกระตือรือร้น และประสานงานได้ดี 
จะท าให้การจัดงานประสบความส าเร็จเพิ่มมากข้ึน 
  16.2 เกษตรกร 
   1) สัดส่วนของผู้ร่วมงานในปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นเกษตรกรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น อาจต้องมีการปรับกิจกรรม 
ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับอายุเกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน 

2) การให้เกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่มาเรียนรู้ ท าให้เกิดการยอมรับ
และง่ายต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรเป้าหมาย 

16.3 การบริหารจัดการ 
  1) รูปแบการจัดงานที่ไม่เน้นพิธีเปิดงาน ท าให้ด าเนินการจัดงานได้สะดวกมากขึ้น ไม่เป็นภาระ 
ด้านงบประมาณในส่วนของพิธีเปิดงาน และสามารถก าหนดเวลาและรูปแบบงานได้ง่ายข้ึน 
  2) การด าเนินงานจัดงานโดยไม่ผ่านคณะกรรมการ ศพก. ท าให้เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ
ด าเนินงานหนักมากยิ่งข้ึน 
  16.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  1) การวิเคราะห์และก าหนดสถานีเรียนรู้ของคณะกรรมการทุกระดับ ท าให้สถานีเรียนรู้ที่ได้ตรงตาม
ความต้องการและตรงตามสภาพปัญหาในพื้นที่ของเกษตรกร 
  2) เนื้อหาการให้ความรู้ควรเป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นที่สนใจ และสามารถเห็นภาพได้ง่าย จะท าให้
เกษตรกรเกิดความเข้าใจได้ง่ายและสามารถน าไปปรับใช้ได้ 
   3) การจัดกิจกรรมสถานีเรียนรู้ในแปลงเรียนรู้จริง ช่วยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจ
ในการใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดอย่างแท้จริง 
   4) สถานีเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีการสาธิตให้เห็นจริง จะท าให้เกษตรกร
จะมีความตื่นตัวและให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ 
   5) ก าหนดจ านวนสถานีเรียนรู้และจ านวนผู้เข้าเรียนรู้ในแต่ละสถานีให้เหมาะสมกับเวลาและเนื้อหา
ของแต่ละสถานี 
  6) ก าหนดการการเข้าสถานีเรียนรู้ของเกษตรกร ในช่วงเช้าหลังพิธีเปิดงานเกษตรกรจะไม่ค่อยสนใจ
เข้าสถานีเรียนรู้เนื่องจากอากาศร้อน ควรเปลี่ยนเวลาให้เกษตรกรเข้าสถานีเรียนรู้ก่อน เมื่อเสร็จเเล้วจึงมีพิธีเปิดงาน 
และให้เกษตรกรเข้าสถานีกิจกรรมรองเป็นล าดับถัดไป จะท าให้การเรียนรู้ดีขึ้น 
  16.5 การบูรณาการท างาน 

1) สร้างการรับรู้การจัดงาน Field Day ให้หน่วยงานภาคีที่เป็นคณะท างานหรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจ
วัตถุประสงค์ หลักการ และแนวทางการด าเนินงาน โดยน าปัญหา/อุปสรรค ในปีที่ผ่านมา น ามาแก้ไขและพัฒนา 
ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นคณะท างาน 
  16.6 สถานที ่
  1) มีการหมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่จัดงานในแต่ละปีตามความเหมาะสมของเนื้อหาการถ่ายทอดความรู้
ของปีนั้นๆ ท าให้เกิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ เกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากขึ้น ได้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 
 



16 

  2) การจัดสถานที่หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการใช้เต้นท์ อากาศที่ร้อนจัด ท าให้ต้องหาพัดลมมาช่วย
ระบายความร้อน ซึ่งบางสถานที่มีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้า หากเป็นไปได้ควรจัดการเรียนรู้ให้อยู่ในบริเวณฐานเรียนรู้ 
(ศาลาเรียนรู้) ใต้ร่มไม้ ท าให้เกษตรกรไม่ร้อนมากและลดอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร 
  16.7 อ่ืนๆ 
  1) การแจกจ่ายของให้เกษตรกรผู้ เข้าร่วมงาน เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งดึงดูดใจของเกษตรกรให้มี 
ความสนใจและอยู่ร่วมงานจนสิ้นสุดการจัดงาน 

2) การออกร้านจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร ช่วยสร้างความคึกคัก น่าสนใจ  
ให้กับผู้มาร่วมงานได้เป็นอย่างมาก 

 
17. ข้อเสนอแนะ  
  17.1 เจ้าหน้าที่ 
  1) พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทั้งในระดับจังหวัด/อ าเภอ ให้มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ หลักการ
จัดงานและเน้นย้ าให้มีการน าเสนอเทคโนโลยีใหม่ให้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ของเกษตรกร 

2) ชี้แจงและท าความเข้าใจให้คณะท างานที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายการจัดงานอย่างแท้จริง  

3) ควรมีการวิเคราะห์/ถอดบทเรียนการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้มี  
ส่วนเกี่ยวข้อง ชี้แจงผลที่เกิดขึ้นในที่ประชุม เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนางานให้ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  17.2 การบริหารจัดการ 
  1) ควรประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ ศพก. เริ่มตั้งแต่การวางแผนการท างานและร่วมกัน
คัดเลือกสถานที่และชนิดสินค้าท่ีจัดงาน จะท าให้การจัดงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
  2) ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครองในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน เช่น นายอ าเภอ นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้การจัดงานและการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศพก. เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  
  17.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  1) ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่เป็นอันดับแรก เพ่ือน าข้อมูล
ไปจัดท าสถานีเรียนรู้ให้ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร  
  2) เน้นย้ ารูปแบบการจัดงาน ให้มีการน าเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม วิชาการ ผลงานวิจัย  
ที่น่าสนใจทันสมัยและเป็นประโยชน์ มาน าเสนอโดยใช้ของจริงมาแสดง และให้เกษตรเกษตรได้ลงมือปฏิบัติจริง  
  3) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในสถานีเรียนรู้ เกษตรกรต้นแบบควรเป็นวิทยากรหลัก โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่ปรึกษาและเป็นฝ่ายสนับสนุน 
  4) สถานีเรียนรู้ไม่ควรมีมากจนเกินไปเพ่ือให้เกษตรกรได้เข้าเรียนรู้ครบทุกฐานการเรียนรู้ ในเวลา  
ที่เหมาะสม 
  5) การจัดกิจกรรมสถานีเรียนรู้ควรจัดในพ้ืนที่แปลงเรียนรู้ เพ่ือให้เกษตรกรได้เห็นการน าเทคโนโลยี 
ที่ถ่ายทอดไปใช้งานได้จริง 
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 17.4 สถานที ่
  1) การหมุนเวียนสถานที่จัดงานไปที่ศูนย์เครือข่ายฯ ต่างๆ เป็นการเพ่ิมโอกาสให้เกษตรกรรายอ่ืนๆ 
ได้เข้าร่วมงาน ท าให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ ได้ทั่วถึงมากขึ้น และยังเป็นการพัฒนา 
จุดการเรียนรู้ใหม่ๆ ในพ้ืนที่ 

  2) วางแผนผังจัดสถานีเรียนรู้ไม่ไกลกันมากนัก เพ่ือลดปัญหาด้านการเดินไกลในสภาพอากาศที่ร้อนจัด 
เพ่ือให้เกษตรกรอายุมาก มีปัญหาสุขภาพ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสถานีเรียนรู้ได้  และต้องไม่จัดสถานีเรียนรู้ 
ใกล้กันมาก เพ่ือลดปัญหาเสียงรบกวนจากสถานีที่อยู่ใกล้เคียงกัน 
  17.5 สิ่งแวดล้อม 
  ควรก าหนดการจัดงานในช่วงที่เหมาะสม ตรวจสอบสภาพอากาศให้อยู่ในช่วงที่ไม่เป็นอุปสรรค  
ในการจัดงานและควรจัดให้ตรงกับช่วงการผลิตของพืชชนิดนั้นๆ หลีกเลี่ยงการจัดงานช่วงฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนจัด  
ซึ่งจะบรรเทาปัญหาอากาศร้อนลงได ้
  17.6 งบประมาณ 
  ควรเพ่ิมงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าวัสดุสาธิต ค่าท าแปลงสาธิต ค่าพาหนะ 
ในการเดินทางของเกษตรกรที่ร่วมงานให้เพียงพอ 
  17.7 อ่ืนๆ 
   1) การน าสินค้าเกษตรหรือสินค้าท้องถิ่นที่มีความหลากหลายมาจ าหน่ายในงาน เพ่ือเพ่ิมช่องทาง
การตลาดของผลผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค 
  2) ควรมีการจัดงาน Field day ทุกปี ขยายผลไปจัดที่ ศพก.เครือข่าย เปลี่ยนพืชสินค้าที่เป็นประเด็น
หลักในการจัดงานไปตามชนิดพืชแปลงใหญ่ที่มีในอ าเภอ 
  3) กิจกรรมภายในงาน ควรมีความหลากหลายและน่าสนใจ 
 
 18. การเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ของผู้บริหารกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จ านวน 6 จุด ดังนี้  
 18.1 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย แปลงใหญ่
ด้านการผลิตข้าว หมู่ที่ 1 ต าบลหินโงม อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564  
   สินค้าหลักที่จัดงาน Field Day คือ ข้าว 
   เทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ดังนี้ 
   1) การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
   2) การป้องกันและก าจัดศัตรูข้าว 
   3) การแปรรูปและการตลาด 
   กิจกรรมหลัก ฐานการเรียนรู้ 5 สถานี ดังนี้ 
   1) สถานีที่ 1 “หม่องนี่ มีแต่แนวดีๆ”  
       1.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า และเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้าวหนองคาย 
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       1.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
    - การกะเทาะเมล็ดเพื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 
    - การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ าเกลือ/ไตรโคเดอร์มา 
    - พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในจังหวัดหนองคาย 

        - การเพาะกล้านาโยน 
   2) สถานีที่ 2 “ตุ้ย พี ดีย้อนปุ๋ย” 
       2.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 
       2.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
        - ปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน/สาธิตเครื่องผสมปุ๋ยสั่งตัด 
        - ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว 
   3) สถานีที่ 3 “หรือจะ Fight ดูแลป้องกันไว้ศัตรูไม่ได้แอ้ม” 
       3.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย 
และส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย 
       3.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
        - การผลิต/การใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว   

    - แหนแดง (คุมวัชพืชในนาข้าว) 
   4) สถานีที่ 4 “ขายจั๋งซี ่ดีกะด้อ”  
       4.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า และเจ้าหน้าที่ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 
       4.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
        - การแปรรูปข้าว  

    - การบรรจุ/จ าหน่าย 
5) สถานีที่ 5 “เฮ็ดได้ไร่ละตัน” 

       5.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย และส านักงาน
เกษตรจังหวัดหนองคาย 
       5.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
        - การท านาหว่านสวนตอซังในนาปรัง (เปรียบเทียบกับนาไถ คราด) 

    - การท านาโยนในนาปี 
    - การตัดพันธุ์ปน 
    - สาธิตบินโดรนฉีดปุ๋ยชีวภาพ 

   กิจกรรมรอง 
   1) นิทรรศการการเลี ยงปลาดุกและการเลี ยงกบในกระชัง  

  ๒) นิทรรศการเปรียบเทียบต้นทุนการท้านาหว่านสวนตอซัง/นาโยนของเจ้าของแปลง  
๓) นิทรรศการการปลูกพืชผักสวนครัว  
๔) นิทรรศการการเลี ยงสัตว์  
๕) นิทรรศการการสีข้าวและการจ้าหน่ายข้าวราคาถูก  
๖) นิทรรศการการใช้น ้าอย่างรู้คุณค่า/การขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน ้า  
๗) นิทรรศการเศรฐกิจพอเพียง  
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   กิจกรรมเสริม  
   ๑) กิจกรรม “ปล่อยปลานิล และปลาตะเพียน” จ้านวน ๕,๐๐๐ ตัว  
    ๒) จุดบริการรับขึ นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการใช้แอพพลิเคชั่น Farmbook  

๓) นิทรรศการ/จุดจ้าหน่ายสินค้า ของศูนย์เครือข่าย ศพก./แปลงใหญ่ จังหวัดหนองคาย 
๔) นิทรรศการ/จุดจ้าหน่ายสินค้า ของ Young Smart Farmer จังหวัดหนองคาย 
๕) การแสดงเครื่องจักรกลการเกษตรของบริษัทเอกชน 
 

 18.2 นายพิศาล พงศาพิชณ์  เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ไร่คุณเตือนใจ บ้านท่าจ าปา หมู่ที่ 2 ต าบลท่าจ าปา 
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564  
   สินค้าหลักที่จัดงาน Field Day คือ แตงโมไร้เมล็ด 
   เทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ดังนี้ 

  1) การปลูกแตงโมไร้เมล็ด ในพ้ืนที่หลังนาและในโรงเรือน  
  2) การใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี 
  3) การจัดการดินและปุ๋ย ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกแตงโมไร้เมล็ด 

4) การบริหารจัดการน้ า และระบบการให้น้ า 
5) วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว และการแปรรูปของแตงโมไร้เมล็ด 

   กิจกรรมหลัก ฐานการเรียนรู้ 6 สถานี ดังนี้ 
   1) สถานีที่ 1 “การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร”  
       1.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
       1.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 

    - มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร 
   2) สถานีที่ 2 “การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี”  
       2.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
       2.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 

    - การผลิต และการใช้สารชีวภัณฑ์ 
   3) สถานีที่ 3 “การจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช”  
       3.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 
       3.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - การปรับปรุงบ ารุงดินและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4) สถานีที่ 4 “การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า”  
       4.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนครพนม 
       4.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - ระบบการให้น้ าในไร่นาและโรงเรือน 
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   5) สถานีที่ 5 “การปลูกแตงโมไร้เมล็ดในระบบโรงเรือนและพ้ืนที่หลังฤดูท านา”  
       5.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า  
       5.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตแตงโมไร้เมล็ด 
   6) สถานีที่ 6 “การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์”  
       6.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า และเจ้าหน้าที่บริษัท เฟรช แอนด์ เทสตี้ 
       6.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่  
            - การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรการท าการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 
   กิจกรรมรอง 
   1) การจัดนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

     2) การจัดแสดงนวัตกรรม/เครื่องจักรกลด้านเกษตร จากบริษัท คูโบต้าอาร์เอ็มจี นครพนม จ ากัด 
     3) การหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร/การรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง  
   4) การปลูกพืชหลังนา การปลูกพืชน้ าน้อย การปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรัง 

5) การจัดนิทรรศการภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เฟรช แอนด์ เทสตี้ และบริษัทเมล็ดพันธุ์     
6) การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ระบบน้ า ระบบโซล่าเซลล์ การใช้โดรนในการเกษตร 

   กิจกรรมเสริม 
   1) การจ าหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลท่าจ าปา  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ ศพก. แปลงใหญ่ อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
   2) การจ าหน่ายสินค้า OTOP อ าเภอท่าอุเทนและจังหวัดนครพนม 
 
 18.3 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) อ าเภอเมืองระนอง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปลิง ต าบลราชกรูด อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันพุธที่ 17 
มีนาคม 2564  
   สินค้าหลักที่จัดงาน Field Day คือ ปาล์มน้ ามัน 
   เทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ดังนี้  
   1) การจัดการสวนปาล์มน้ ามันคุณภาพ  
   2) การลดต้นทุนในสวนปาล์มน้ ามัน  
   3) การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในสวนปาล์มน้ ามัน  
   4) การสร้างเสริมรายได้ในสวนปาล์มน้ ามัน  
   กิจกรรมหลัก ฐานการเรียนรู้ 4 สถานี ดังนี้ 
   1) สถานีที่ 1 “การจัดการสวนปาล์มน้ ามันคุณภาพ”  
       1.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
       1.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - การเตรียมพ้ืนที่ปลูกและพันธุ์ 

    - การดูแลปาล์มน้ ามันก่อน-หลังออกผลผลิต 
    - การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามัน 
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   2) สถานีที่ 2 “การลดต้นทุนการผลิตในสวนปาล์มน้ ามัน”  
       2.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 
       2.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 

    - ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อปาล์มน้ ามัน  
    - การบ ารุงดิน 
    - การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอนทรีย์ 
    - การใช้สารชีวภัณฑ์ 
    - การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 

   3) สถานีที่ 3 “การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในสวนปาล์มน้ ามัน”  
       3 .1) วิทยากร ได้แก่  เกษตรกรผู้น า เจ้าหน้าที่ ส านักงานเกษตรจังหวัดระนอง  
และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
       3.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - การเรียนรู้จักศัตรูปาล์มน้ ามัน 

    - การป้องกันก าจัดศัตรูปาล์มน้ ามัน 
    - การใช้ชีววิธีในการก าจัดศัตรูพืช  

4) สถานีที่ 4 “เกษตรสร้างเสริมรายได้ในสวนปาล์มน้ ามัน”  
       4.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า ปราชญ์เกษตร เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง 
และส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองระนอง 
       4.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - การปลูกผักเหลียง 

    - การปลูกพริกไทพุ่ม 
    - การจัดการระบบน้ า  

   กิจกรรมรอง 
  1) คลินิกดิน ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ ตรวจสอบดินและปุ๋ย  

2) คลินิกพืช ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรคและแมลง ศัตรูพืช  
3) คลินิกปศุสัตว์ ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรค และการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ 

การฉีดวัคซีน การท าหมันสัตว์ การผสมเทียม การควบคุมโรคระบาดสัตว์ การเลี้ยงสัตว์  
4) คลินิกประมง ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์น้ า การควบคุมโรค

ระบาดสัตว์น้ า การตรวจคุณภาพน้ า และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
5) คลินิกสหกรณ์ ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารงานในสหกรณ์  

และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์  
6) คลินิกบัญชี ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท าบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน  
7) คลินิกกฎหมาย ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานความรู้ด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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   กิจกรรมเสริม 
   1) แสดงนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระกรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2) บูทแสดงเครื่องมือจักรกลทางการเกษตรของบริษัทเอกชน 
3) นิทรรศการตลาดเกษตรกร และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกร 
 

 18.4 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
อ าเภอมวกเหล็ก หมู่ที่ 3 ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 
   สินค้าหลักที่จัดงาน Field Day คือ มันส าปะหลัง 
   เทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ดังนี้  
   1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
       1.1) การเตรียมดินและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
       1.2) ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังสะอาด 
       1.3) ระบบน้ าหยดในมันส าปะหลัง 
       1.4) การแปรรูปมันส าปะหลัง 
   2) การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชมันส าปะหลัง 
       2.1) โรคและแมลง 
   กิจกรรมหลัก ฐานการเรียนรู้ 5 สถานี ดังนี้ 
   1) สถานีที่ 1 “ดิน”  
       1.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี และส านักงาน
เกษตรจังหวัดสระบุรี 
       1.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - การเตรียมดินและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
   2) สถานีที่ 2 “พันธุ์” 
       2.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนามันส าปะหลัง และส านักงาน
เกษตรจังหวัดสระบุรี 
       2.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - การคัดเลือกท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่สะอาด 

3) สถานีที่ 3 “ป้องกัน” 
       3.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
       3.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - โรคและแมลงในมันส าปะหลัง 

4) สถานีที่ 4 “น้ า” 
       4.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร 
จงัหวัดลพบุรี และส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
       4.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - การท าระบบน้ าหยดในมันส าปะหลัง 
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5) สถานีที่ 5 “เพ่ิมมูลค่า” 
       5.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
       5.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - การแปรรูปมันส าปะหลัง 

 กิจกรรมรอง 
1) นิทรรศการศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอมวกเหล็ก 
2) การจัดนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และหน่วยงานภาค ี
 กิจกรรมเสริม 

1) จุดบริการรับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการใช้แอพลิเคชั่น Farmbook 
2) ตลาดเกษตรกร (การแสดงและจัดจ าหน่ายสินค้า/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ) 

 
 18.5 นายปราโมทย์  ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
เครือข่าย แปลงใหญ่ถั่วลิสง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 
มีนาคม 2564  
   สินค้าหลักที่จัดงาน Field Day คือ ถั่วลิสง 
   เทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ดังนี้  
   1) การเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสง 
       1.1) การบริหารจัดการน้ าในแปลงปลูกถั่วลิสง 
       1.2) การใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช 
   2) การแปรรูปถั่วลิสง 
       2.1) ถั่วกรอบแก้ว 
       2.2) ถั่วตัด 
       2.3) วาฟเฟิลถั่วลิสง 
   กิจกรรมหลัก ฐานการเรียนรู้ 5 สถานี ดังนี้ 
   1) สถานีที่ 1 “ห่มดิน”  
       1.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร และส านักงาน
เกษตรอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
       1.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
   2) สถานีที่ 2 “สู้ภัย”  
       2.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร  
และส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
       2.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - ศัตรูพืชและการก าจัดโดยชีววิธี 
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   3) สถานีที่ 3 “รวมใจ”  
       3.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
วิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
       3.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - การบริหารจัดการน้ าในแปลงปลูกถั่วลิสง 
   4) สถานีที่ 4 “เมล็ดพันธุ์ ปันสุข”  
       4.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
       4.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - การคัดเลือกพันธุ์และเทคนิคการปลูกถ่ัวลิสง 
   5) สถานีที่ 5 “ถั่วดิน นาเวียง”  
       5.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  
และส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
       5.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - การแปรรูปถั่วลิสง เช่น วาฟเฟิลถั่วลิสง ถั่วทอดเกลือ ถั่วคั่วทราย ถั่วกรอบแก้ว 
และถ่ัวตัด  

 กิจกรรมรอง 
1) นิทรรศการ ศพก./เครือข่าย ศพก. อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  
2) นิทรรศการ Young Smart Farmer จังหวัดยโสธร  
3) นิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ /

หน่วยงานภาคี  
4) นิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานเอกชน  

 กิจกรรมเสริม 
1) กิจกรรมออกร้านจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart Farmer และ Young Smart Farmer 
 
 18.6 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน หมู่ที่ 9 ต าบลวังด้ง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564  
   สินค้าหลักที่จัดงาน Field Day คือ เกษตรผสมผสาน 
   เทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ดังนี้  
   1) การจัดการระบบน้ าในไร่นา 
   2) การปรับปรุงบ ารุงดิน 
   3) การขยายพันธุ์พืชและการผลิตพืชปลอดภัย 
   4) สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
   5) การผลิตปศุสัตว์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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   กิจกรรมหลัก ฐานการเรียนรู้ 5 สถานี ดังนี้ 
   1) สถานีที่ 1 “น้ าลดตอผุด”  
       1.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า เจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานจังหวัดกาญจนบุรี 
และบริษัท คูโบต้าเมืองกาญจน์ 
       1.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - คุณค่าของน้ าและความส าคัญของน้ าด้านการเกษตร 

           - การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
           - ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการน้ าในระดับไร่นา 
           - การดูแลรักษาพืชในภาวะน้ าน้อย และการจัดการความชื้นในฤดูฝน 

           - ระบบการให้น้ าแก่พืช (เบื้องต้น) และ  องค์ประกอบของระบบ 
           - การเลือกระบบการให้น้ าที่เหมาะสมแกพื่ช 
           - แนวทางการใช้ระบบการให้น้ าแก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพ 
           - การให้ระบบน้ าอัจฉริยะผ่านระบบ Smart Phone 

   2) สถานีที่ 2 “ดินจ๋าปุ๋ยมาแล้วจ๊ะ”  
       2.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี  
       2.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - การน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว มูลสัตว์ มาท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
        - ชนิดปุ๋ยพืชสดทางการเกษตร 

    - ขั้นตอนและวิธีการปลูกปุ๋ยพืชสด 
    - การวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก ที่ส าคัญ 
    - การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

           - การตรวจวิเคราะห์ดิน 
   3) สถานีที่ 3 “พืชปลอดภัย ใครท าได้”  
       3.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
       3.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - การผลิตพืชปลอดภัย 

    - มาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย 
    - การใช้สารชีวภัณฑ์ 
    - การขยายพันธุ์ไม้ผล ด้วยเทคนิคและวิธีการ ที่เหมาะสมแต่ละชนิดพืช 
    - การขยายพันธุ์ไม้ผลเพื่อการจ าหน่าย 

   4) สถานีที่ 4 “ป ปลา แปรรูป”  
       4.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า และเจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
       4.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - การเพาะเลี้ยงปลาดุก 

    - การเพาะเลี้ยงกบ ในกระชังบก 
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    - การเพาะเลี้ยงไข่ผ า 
    - การน าไข่ผ า ปรุงอาหารด้วยเมนู ขนมจีนไข่ผ ามรกต 
    - การแปรรูปปลาเบญจพรรณ ด้วยเมนู ข้าวเกรยีบปลา 

   5) สถานีที่ 5 “ฝนตกข้ีหมูไหล คนเลี้ยงไก่มาเจอกัน”  
       5.1) วิทยากร ได้แก่ เกษตรกรผู้น า และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
       5.2) เนื้อหาสถานี ได้แก่ 
            - สายพันธุ์ของเป็ดไข่ และไก่ไข่ 

    - ขั้นตอนการเลี้ยงเป็ดไข่อารมณ์ดี 
    - การคัดเลือกลูกหมูพันธุ์ดี 
    - เทคนิคการท าคอกเลี้ยงหมูหลุม 
    - วิธีการเลี้ยงหมูหลุม และการจ าหน่าย 

 กิจกรรมรอง 
1) การให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ 
2) การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาค ี

 กิจกรรมเสริม 
1) กิจกรรมออกร้านจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart Farmer และ Young Smart Farmer 
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ภาพกจิกรรม 
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลติใหม ่(Field Day) ปี 2564 

ส าหรับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์6 จุด 
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งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564  
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย แปลงใหญด่้านการผลิตข้าว หมู่ที่ 1 

ต าบลหินโงม อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) เครือข่าย แปลงใหญ่ด้านการผลิตข้าว หมู่ที่ 1 ต าบลหินโงม อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
จุดประสงค์ในการจัดงานเพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิตข้าว การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตข้าว และการป้องกันก าจัดศัตรูข้าว นอกจากนี้ในงานยังมีการการแสดงนิทรรศการและให้บริการ 
ของหน่วยงานภาคี และการแสดงสินค้าของ ศพก. แปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer ของจังหวัดหนองคาย 
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งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564  
ณ ศนูย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) เครือข่าย ไร่คณุเตือนใจ บ้านท่าจ าปา หมู่ที่ 2 

ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และอาหารแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ไร่คุณเตือนใจ บ้านท่าจ าปา หมู่ที่ 2 
ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแตงโมไร้เมล็ด นอกจากนี้ในงานยังมีการการแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของหน่วยงานภาคีทั้งของภาครัฐและเอกชน การให้บริการด้านการเกษตร ตลอดจนการแสดงสินค้าของ ศพก. 
แปลงใหญ่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายของจังหวัดนครพนม 
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งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอเมืองระนอง  

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปลิง ต าบลราชกรูด อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอเมืองระนอง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปลิง ต าบลราชกรูด อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
วัตถุประสงค์การจัดงานเพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกรเรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ ามันคุณภาพ 
การลดต้นทุนในสวนปาล์มน้ ามัน การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในสวนปาล์มน้ ามัน และการสร้างเสริมรายได้ 
ในสวนปาล์มน้ ามัน นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการและให้บริการด้านการเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ 
ของหน่วยงานภาคีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเอกชน ตลอดจนการแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ขององคก์รเกษตรกร/เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Smart Farmer และ Young Smart Farmer  
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งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอมวกเหล็ก 

หมู่ที่ 3 ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมือ่วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอมวกเหล็ก หมู่ที่ 3 ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี การจัดงาน 
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังและการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชในมันส าปะหลัง นอกจากนี้ในงานยังมีการแสดงนิทรรศการของเครือข่าย ศพก. อ าเภอมวกเหล็ก พร้อมทั้ง
นิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานภาคีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จุดบริการรับขึ้นและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการใช้แอพลิเคชั่น Farmbook นอกจากนี้ในงานยังมีการแสดงและจัดจ าหน่าย
สินคา้ของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสระบุรี 
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งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 
ณ ศนูย์การเรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคา้เกษตร (ศพก.) เครือข่าย แปลงใหญ่ถั่วลิสง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 

ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย แปลงใหญ่ถั่วลิสง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร วัตถุประสงค์การจัดงานเพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตและการแปรรูปถั่วลิสง 
นอกจากนี้ในงานยังมีการแสดงนิทรรศการของ ศพก. และเครือข่าย ศพก. อ าเภอค าเขื่อนแก้ว Young Smart Farmer 
ตลอดจนนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานภาคีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน 
ภายในงานยังมีกิจกรรมออกร้านจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
Smart Farmer และ Young Smart Farmer 
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งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

บ้านหนองสามพราน หมู่ที่ 9 ต าบลวังด้ง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน หมู่ที่ 9 
ต าบลวังด้ง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ทั้งในเรื่องการจัดการ
ระบบน้ าในไร่นา การปรับปรุงบ ารุงดิน การขยายพันธุ์พืชและการผลิตพืชปลอดภัย การผลิตสัตว์น้ าและปศุสัตว์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ในงานยังมีการแสดงนิทรรศการและให้บริการของหน่วยงานภาคี
ตลอดจนกิจกรรมการออกร้านจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
Smart Farmer และ Young Smart Farmer 




