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มิติใหม่ ธปท. คุ้มครองผูใ้ช้บริการทางการเงิน หมดยคุ "คนไทย" ถกูเอาเปรียบ 

 

 
 

ในช่วงที่ “เศรษฐกิจไทย” อยู่ในภาวะก าลงัเขา้สู่การฟ้ืนตวั ท่ามกลางช่องทางการท ามาหากินที่
ฝืดเคอืงมากขึน้ สวนทางกบั “ผลตอบแทน” การลงทุนทีต่ ่าสุดๆ มาเน่ินนาน การแสวงหาช่องทางท ามาหา
กนิ รวมทัง้ชอ่งทางการลงทุนใหม่ๆ ทีไ่ดร้บั “ผลตอบแทน” สูง หรอืพฤตกิรรม Search for Yeild กลายเป็น
เทรนด์ใหม่ของสงัคมไทย โดยไม่รูเ้น้ือรูต้วัเลยว่า เราก าลงัเปิดช่องใหถู้กเอาเปรยีบ ถูกหลอกลวง หรอืหา
ประโยชน์ ทัง้จากการไม่พูดความจรงิทัง้หมดของธนาคารพาณิชย์ในการขายผลติภณัฑท์างการเงนิ การ
ลงทุนต่างๆ รวมทัง้ เป็นหนทางกระโจนเขา้สูอ่อ้มกอดของ “มจิฉาชพี” ซึ่งหาวธิกีารโกงใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ 
ทัง้ออนไลน์ ออฟไลน์ เพื่อเอาเงนิไปจากกระเป๋าของเหยื่อ ในฐานะทีก่ ากบัดูแลธนาคารพาณิชย ์“ธนาคาร
แห่งประเทศไทย” มองเหน็ปญัหาที่เกดิขึน้ โดยในช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ไดล้งพืน้ทีเ่พื่อส ารวจการ
ขายผลติภณัฑท์างการเงนิของธนาคารพาณิชย ์พบวา่ 

“มากกวา่ 90% พนกังานแบงก์ยงัมพีฤตกิรรมไม่น่าพอใจในการใหบ้รกิาร โดยเฉพาะการใหข้อ้มูลที่
คลาดเคลื่อน หรอืบอกลกูคา้ในลกัษณะบอกไมห่มด หรอืบอกแต่ขอ้ด ีซึง่บอ่ยครัง้ท าใหล้กูคา้เสยีประโยชน์” 

“ทมีเศรษฐกิจ” มโีอกาสสมัภาษณ์นายรณดล นุ่มนนท์ ผูช้่วยผูว้่าการสายก ากบัสถาบนัการเงนิ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ถงึการด าเนินการตามยุทธศาสตรก์ารก ากบัดูแลสถาบนัการเงนิ ในส่วน 
“การดูแลผูบ้รโิภคอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม (Market Conduct)” เพื่อสรา้งจรรยาบรรณใหม่ของสถาบนั
การเงนิ เขาระบุว่า การด าเนินการครัง้น้ี “ธปท.เอาจรงิแน่ เราจะไม่เป็น “เสอืกระดาษ” หรอืเล่น “โปลศิจบั
ขโมย” และจะเหน็การเปลีย่นแปลงของการใหบ้รกิารของธนาคารพาณิชยอ์ยา่งชดัเจนภายในปี 2560 น้ี” 



โละขายพ่วง ไม่มีเอทีเอม็ เปิดข้อมลูลกูค้า 
ผลจากการส่งคนของ ธปท.เขา้ไปสอบถามการให้บรกิารของสาขาธนาคารพาณิชย์ 143 สาขาใน

กรุงเทพฯ ปรมิณฑล และเขตหวัเมอืงในภูมภิาค โดยไม่เปิดเผยตวั พบว่า ส่วนใหญ่ประมาณ 90% ของ
สาขาทีส่ ารวจ พนักงานธนาคารยงัไม่ไดใ้หข้อ้มูลที่ชดัเจน และก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ลูกคา้อย่างเพยีงพอ 
จะบอกขอ้มลูแต่ในดา้นดเีทา่นัน้ 

“พนกังานธนาคารยงัมพีฤตกิรรมในลกัษณะพยายามหลอกล่อหรอืบงัคบัขายผลติภณัฑก์ารเงนิพว่ง
ประกนั พยายามไม่ออกบตัรเอทเีอม็ใหม่ใหลู้กคา้ แต่จะท าบตัรเดบติแบบมเีงื่อนไข ซึ่งราคาค่าธรรมเนียม
สงูกวา่ใหก้บัลกูคา้ อกีทัง้ไมม่กีารชีแ้จงในเรื่องการอนุญาตใหใ้ชข้อ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ เพื่อขายผลติภณัฑ์
อื่นๆ เพิม่เตมิ วา่ลกูคา้สามารถทีจ่ะอนุญาตหรอืไมอ่นุญาตกไ็ด”้ 

ท าให้ ธปท.ตัง้เป้าว่า 3 เรื่องหลกัที่จะจดัการก่อนในปีน้ี คอื “การขายผลติภณัฑ์ทางการเงนิพ่วง
ประกนั การเปิดเผยข้อมูล โทร.รบกวนลูกค้า และการปฏิเสธการท าบตัรเอทีเอ็ม หรือบตัรเดบิตแบบ
ธรรมดา” 

ในการแกป้ญัหาการ “เอาเปรยีบผูบ้รโิภค” ดงักล่าว ผูช้่วยผูว้่าการ ธปท.กล่าวว่า ไดส้่งคนไปหารอื
กบัทุกธนาคารพาณิชยแ์ลว้ รวมทัง้ออกหนังสอืเวยีนถงึธนาคารพาณิชย ์ผูใ้หบ้รกิารทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงนิ 
(นอนแบงก์) และสถาบนัการเงินรฐัใน 4 เรื่องเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิที่เหมาะสมในการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกอบดว้ย  

1.หนงัสอืเวยีนเรื่องการขายผลติภณัฑด์า้นประกนั  
2.หนงัสอืเวยีนการควบคุมดแูลรกัษาขอ้มลูของผูบ้รโิภค  
3.ขอให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มปริมาณส ารองบัตรเอทีเอ็มและบตัรเดบิตชนิดธรรมดาให้มีความ

เพยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ และ  
4.ขอความรว่มมอืในการรายงานขอ้มลูคุณภาพการใหบ้รกิารทางการเงนิ 
 
ขายพ่วงประกนั ปรบัแบงก ์โพสตป์ระจาน 
การน าเงนิฝากและประกนัชวีติมาขายคู่กนั พรอ้มเสนอสทิธปิระโยชน์แบบพเิศษ หรอืเงนิฝากพ่วง

ประกนั ถอืว่าเป็น “ผลติภณัฑก์ารเงนิสุดฮอต” ของบรรดาสถาบนัการเงนิในยุคดอกเบี้ยเงนิฝากแค่สลงึ
เดยีวต่อปีอยา่งวนัน้ี แต่ปญัหาทีพ่บกค็อื “เงนิฝาก” กค็อื “เงนิฝาก” และ “ประกนั” กค็อื “ประกนั” ดงันัน้ 
ธนาคารพาณิชยต์อ้งไมต่ัง้ชื่อผลติภณัฑท์างการเงนิเหลา่น้ีวา่เป็น “เงนิฝาก” เช่น “เงนิฝากออมทรพัย ์XXX” 
ซึ่งที่ผ่านมา ธปท.ได้ขอให้บางธนาคารพาณิชย์เปลี่ยนชื่อบางผลิตภณัฑ์ไปแล้ว เพราะ “ไม่ต้องการให้
ประชาชนสบัสน นอกจากนัน้ พนักงานธนาคารพาณิชยต์้องชีแ้จงกบัลูกคา้ใหช้ดัเจนว่า ในส่วนของ “เงนิ
ประกนั” นัน้ จะไมไ่ดร้บัการคุม้ครองจากสถาบนัประกนัเงนิฝาก หากกรณีสถาบนัการเงนิเกดิปญัหา รวมทัง้
หากถอนก่อนก าหนดจะไดร้บัเงนิตน้คนืไม่ครบจ านวน แต่จะไดส้ทิธใินลกัษณะ “ประกนัชวีติ” เพราะเงนิ
สว่นนัน้ไมใ่ช ่“เงนิฝาก” และลกูคา้ควรจะไดร้บัรูเ้รื่องเหล่าน้ีก่อนตดัสนิใจ และถา้ลูกคา้เหน็ว่า การมปีระกนั
ชวีติเป็นเรื่องทีด่ ีซึง่จรงิๆ กเ็ป็นเรื่องทีด่ ีกส็มคัรบรกิารน้ีได้ 



หลกัการแค่อยู่ภายใต้ 4 ค าทีจ่ าง่ายๆ คือ “ไม่
บงัคบั ไม่หลอกลวง ไม่รบกวน เปิดเผยโปร่งใส” 

ส่วนการท าประกนัพ่วงสนิเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นสนิเชื่อ
บา้น หรอืรถยนต์นัน้ ในทางทฤษฎเีป็นการช่วยลูกคา้ไม่ให้
เกดิปญัหาผอ่นส่ง หากมเีหตุฉุกเฉินในอนาคต แต่ขอย ้าว่า 
“ธนาคารพาณิชยไ์ม่สามารถใชเ้รื่องน้ีเป็นขอ้อา้งในการไม่
อนุมตัสินิเชื่อ” และ “ไม่สามารถบงัคบัใหใ้ชบ้รษิทัประกนัใน
เครอืได ้จะตอ้งมบีรษิทัอื่นเป็นทางเลอืกใหก้บัลกูคา้” 

ทัง้ น้ี  ภายใต้กฎใหม่ของ ธปท.ในการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค หากธนาคารใดได้รบัการร้องเรียน และพบว่ามี
การบงัคบัขายพ่วง หรอืหลอกให้ซื้อโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ตวัพนกังานจะเสยีคะแนนในการท างาน ธนาคารพาณิชยจ์ะ
ได้รบัโทษปรับ และ ธปท.จะน าเรื่องดงักล่าวโพสต์ลงให้
ประชาชนรบัรูใ้นเวบ็ไซตข์อง ธปท. 

 
ขายสินค้า ไม่ให้โทร.มารบกวนได้ 

“การโทร.ขายผลติภณัฑส์รา้งความร าคาญ รบกวน และการแอบขายขอ้มลูสว่นตวัของลกูคา้” เป็นขอ้
กงัขามาตลอดระหวา่งลกูคา้กบัธนาคารพาณิชย ์ในเรื่อง “สทิธสิว่นบุคคล และการรกัษาความลบัลกูคา้” 

โดยกรณีน้ี ธปท.ย ้าว่า ธนาคารพาณิชยจ์ะท าไดต้่อเมื่อรบัการ “ยนิยอม” จากลูกคา้เท่านัน้ และได้
ขอใหธ้นาคารพาณิชยแ์ยก “ใบอนุญาตการเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวั” ซึ่งจะแนบมากบัใบสมคัรฝากเงนิ หรอืขอ
สนิเชื่อออกมาต่างหาก ไม่เขยีนคลุมเครือ หรอืท าให้ลูกค้าเข้าใจผดิ หรอืสบัสนกบัการอนุญาตเปิดเผย 
“ขอ้มลูกบัเครดติบโูร” เพือ่ใหล้กูคา้รบัรูว้า่มกีารใหอ้นุญาตดงักลา่ว และเลอืกทีจ่ะเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั หรอื
รบัการน าเสนอผลติภณัฑเ์พิม่เตมิไดอ้ยา่งสมคัรใจ และเมื่อ “ยนิยอม” เปิดเผยขอ้มลูแลว้ ลกูคา้ตอ้งเขา้ใจว่า 
อาจจะมกีารโทรศพัท ์สง่จดหมาย หรอือเีมล มาขายผลติภณัฑก์ารเงนิอื่น หรอื สนิคา้ของบรษิทัในเครอืฯได้ 

อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ใหม่ที่เราชี้แจงให้ธนาคารพาณิชย์ทราบแล้วคือ “หากมีการโทร.ไปขาย
ผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารใด” ลกูคา้มสีทิธทิีจ่ะ “ขอความกรุณาอยา่โทรมารบกวนอกี” ได ้และหากลูกคา้ขอรอ้ง
ตอ้งหยุดการกระท าดงักล่าว หากยงัคงโทร.ไปรบกวนอกี และมกีารรอ้งเรยีนมายงั ธปท. เราจะเอาผดิกบั
ธนาคารพาณิชย ์

แต่ “กรณีทีพ่นักงานแอบเอาขอ้มูลลูกคา้ไปขาย” นัน้เป็นอกีเรื่องหน่ึงซึ่ง “ท าไม่ได”้ โดยผูช้่วยผูว้่า
การ ธปท.ยอมรบัว่า เคยมกีารร้องเรยีนในบางสาขาว่า น าขอ้มูลไปขาย ซึ่ง ธปท.ได้จดัการกบัธนาคาร
พาณิชยร์ายนัน้แล้ว โดยกรณีน้ี “ธปท.ไม่ต้องการเล่นบทโปลศิจบัขโมย ใครรอ้งเรยีนมา เราก็ไปจดัการ ” 
ดงันัน้ ธปท.ไดอ้อกเกณฑใ์นการเพิม่ระบบการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชย ์เพิม่ชัน้ความลบัไม่ให้
มีข้อมูลส่วนตวัของลูกค้าการรัว่ไหล หรือหลุดออกไป มีการตัง้มาตรฐานในการตรวจสอบให้ธนาคาร



พาณิชยต์้องผ่านในทุกขอ้ไม่มขีอ้แม้ เพราะ ธปท.ยอมรบัไม่ได.้..ที่ขอ้มูลส่วนตวัลูกคา้จะหลุดออกไปจาก
ธนาคารพาณิชยใ์นทุกกรณี 
 
จ้ีติด...สัง่แบงกร์ายงานแก้ปัญหาร้องเรียน 

ส าหรบัอกีกรณีคลาสสกิคอื การออกบตัรเดบติแบบมเีงื่อนไข หรอืสทิธพิเิศษใหก้บัลูกคา้แทนบตัร
เอทเีอม็ ซึ่งมคี่าธรรมเนียมรายปีสูงกว่าบตัรแบบธรรมดา ซึ่งบตัรเดบติบางประเภทมคี่าธรรมเนียมสูงถึง 
1,000 บาท โดยอา้งว่าไม่มบีตัรเอทเีอม็ หรอืบตัรเดบติแบบธรรมดา หรอืหากจะท าจรงิๆ จะตอ้งใชเ้วลาใน
การท านาน 7-15 วนั 

นายรณดลแนะว่า “กรณีน้ีลูกค้าอย่าไปยนิยอมท าบตัรที่เราไม่ต้องการใช้ เพราะ ธปท.ได้ขอให้
ธนาคารพาณิชย์เพิม่ปรมิาณส ารองบตัรเอทเีอ็มและบตัรเดบติชนิดธรรมดาให้มคีวามเพยีงพอต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้ ดงันัน้ จงึไมม่ขีอ้อา้งทีจ่ะตอบวา่ไมม่หีรอืหมด” 

หากใครไมท่ าตามกฎ และมกีารรอ้งเรยีน ธปท.จะเขา้ไปจดัการอยา่งเดด็ขาดมากขึน้ 
อยา่งไรกต็าม ธปท.ยอมรบัวา่ แมจ้ะม ี“กฎเหลก็” แคไ่หน แต่การคุม้ครองผูบ้รโิภคจะเกดิขึน้จรงิจาก 

“การปฏิบตัิ” ดงันัน้ ธปท.จึงได้ขอให้ธนาคารพาณิชย์ส่งรายงาน “ข้อร้องเรียน และการแก้ปญัหาข้อ
รอ้งเรยีน” ทัง้หมดไม่ว่าจะสามารถยุตปิญัหาได ้หรอืไม่ได ้มาให ้เพื่อใชว้เิคราะห์พฤตกิรรมการใหบ้รกิาร
และเสนอขายสนิคา้ของแต่ละธนาคารอย่างเจาะลกึ ขณะทีส่่วน ธปท.เองก็จะมกีารตรวจสอบ และตดิตาม
แบบเปิดเผยและไมเ่ปิดเผยอยา่งใกลช้ดิ 

“แมเ้ราจะมมีาตรฐานใหแ้บงก์ติก๊ว่า ท าแลว้หรอืไม่ท า แต่ถ้าเราไม่ลงไปพสิูจน์กไ็ม่ทราบความจรงิ 
ซึ่งถ้าเราพบว่าไม่ได้ท าจรงิจะต้องมบีทลงโทษ และส่วนหน่ึงของการลงโทษเป็นการแซงก์ชัน่ เช่น หาก
แบงก์นัน้เสนอขอออกผลติภณัฑใ์หม่ หรอืขออื่นๆ เราจะขอให้ไปปรบัปรุงการคุม้ครองผูบ้รโิภคที่ขาดไป
ก่อน จงึจะออกผลติภณัฑใ์หมไ่ด”้ 

เพราะทา้ยสุด สิง่ที่ ธปท.ต้องการคอื การปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองค์กรปรบันโยบายจากบนลงล่าง 
เกดิการคุม้ครองผูบ้รโิภคแบบยัง่ยนื เพราะหากผูบ้รหิารยงัใชธุ้รกจิเป็นตวัตัง้ เอายอดขายเป็นเคพไีอ วดัผล
งานของพนักงาน โดยเห็นการคุ้มครองผูบ้รโิภคเป็นเรื่องรอง คนไทยย่อมถูกเอาเปรยีบวนัยงัค ่า เราได้
ขอใหธ้นาคารพาณิชยป์รบันโยบายใหม่ใหค้ะแนนการดูแล “คุม้ครองผูบ้รโิภค” ของพนักงานในอตัราที่
เทา่กบัหรอืใกลเ้คยีงกบัผลงานทางธุรกจิ และหากพยายาม “บงัคบั หลอก รบกวน” ลกูคา้ คะแนนจะตดิลบ!! 

ขณะเดยีวกนั ประชาชนเองก็ต้องพยายามหาความรู้ทางการเงนิเพิม่เติม กลา้ที่จะสอบถาม และ
รอ้งเรยีนพนกังานสาขาธนาคารพาณิชย ์หากคดิว่าไม่ไดร้บัความเป็นธรรม หรอืไม่ไดท้างเลอืกทีเ่หมาะสม
ในการรบับรกิารทางการเงนิ โดยสามารถที่จะร้องเรยีนไดท้ี่ศูนย์คุม้ครองผูใ้ช้บรกิารทางการเงนิ (ศคง.) 
โทร.1213 

“สุดทา้ยชว่งน้ีมจิฉาชพีและแชรล์กูโซ่ หลอกลวงกลบัมาระบาดอกีครัง้ ธปท.อยากเตอืนใหป้ระชาชน
รอบคอบก่อนลงทุน และหากไมแ่น่ใจใหโ้ทร.ปรกึษา ศคง.โทร 1213 ไดท้นัท”ี นายรณดลกลา่วทิง้ทา้ย 

ทีมเศรษฐกิจ 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหน้า 
ฉบบัวนัจนัทรท่ี์ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

 
รายงานพิเศษ : เกษตรเขต 1 ‘ชยันาท’ สัง่ทุกศพก. จะดงาน ‘FIELD DAY’ 

กระตุ้นเกษตรกรวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม 

       
เกษตรเขต 1 กรมสง่เสรมิการเกษตร สัง่การทุก ศพก.เตรยีมพรอ้มจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยปีี’

60 หวงักระตุน้ใหเ้กษตรกรมกีารวางแผนการผลติอยา่งเหมาะสม พรอ้มเผยแพรอ่งคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  ทีเ่หมาะสมและตรงตามความตอ้งการของเกษตรกรมาเผยแพรใ่หไ้ดเ้รยีนรูผ้า่น ศพก.ทุกอ าเภอทัง้ 9 
จงัหวดั 

นายสุรตัน์ สงวนทรพัย์ ผูอ้ านวยการส านักงานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรที่ 1 จงัหวดัชยันาท 
กรมส่งเสรมิการเกษตร เปิดเผยว่า ส าหรบัการจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลย(ีField Day) เพื่อเขา้สู่ฤดูการ
ผลติใหม่จะจดัขึ้นเป็นประจ าทุกปีมวีตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท าเกษตรในด้านต่างๆ 
เทคโนโลยสีมยัใหม่ เครื่องจกัรกลการเกษตร อย่างครอบคลุมให้กบัเกษตรกรได้รู้จกัและน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบัการท าการเกษตรของตนเอง โดยมหีน่วยงานต่างๆ ของภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งมาบรกิารใหข้อ้มูล
ความรู้ด้านการผลติสินค้าเกษตร ซึ่งการจดังานดงักล่าวจะใช้ศูนย์เรยีนรู้การเพิม่ประสทิธภิาพการผลิต
สนิคา้เกษตร (ศพก.) ทีม่อียูทุ่กอ าเภอทัว่ประเทศ เป็นศูนยก์ลางในการจดังาน และเป็นแหล่งรวบรวมองค์
ความรูแ้ละเทคโนโลยทีีม่คีวามจ าเป็นในภาคเกษตรกรรมมาจดัแสดง เพือ่ถ่ายทอดความรูแ้บบเหน็ของจรงิ 

ปจัจุบนัประเทศไทยมศีูนยก์ารเรยีนรูเ้พิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร(ศพก.) จ านวน 882 
ศูนย์ทัว่ประเทศ แบ่งเป็นอ าเภอละ 1 ศูนย์ ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการขบัเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
การเกษตรระหว่างภาครฐัและเกษตรกร และเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการเกษตรในทุกๆ ด้าน ที่มี
ความเหมาะสมแตกต่างกนัไปตามแต่ละพืน้ที ่เน่ืองจากประเทศไทยมพีืน้ทีก่ารท าการเกษตรทีห่ลากหลาย 
ในส่วนของ ศพก.ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของส านักงานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรที่ 1 จงัหวดัชยันาท 
กรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มดีว้ยกนัทัง้สิ้น 78 ศูนย ์ใน 9 จงัหวดั ซึ่งพืน้ที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่นาขา้ว และมพีื้นที่ส่วนน้อยปลูกพชืเศรษฐกจิชนิดอื่นบ้าง อาท ิมนัส าปะหลงัออ้ย มะม่วง 
เป็นตน้ 

ทัง้น้ีการจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยปีี 2560 จะเริม่ตน้ขึน้หลงัวนัแรกนาขวญั ซึ่งเป็นวนัทีแ่สดงถงึ
สญัลกัษณ์การเริ่มต้นฤดูการผลติใหม่ในช่วงฤดูฝน โดยในส่วนของพื้นที่อยู่ในความดูแลรบัผดิชอบของ



ส านกังานสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรที ่1 จงัหวดัชยันาท จะมกี าหนดการจดังานขึน้ตัง้แต่หลงัวนัแรกนา
ขวญั เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนมิถุนายน เน่ืองจากฤดูการเพาะปลูกของแต่พื้นที่มีการเริ่มต้นที่
แตกต่างกนัไปตามปจัจยัสภาพแวดลอ้ม จงึท าใหก้ารจดังานในแต่ละพืน้ทีม่ชีว่งระยะเวลาทีไ่มเ่หมอืนกนั 

      
 
นายสุรตัน์ กล่าวว่า ในส่วนของกจิกรรมที่จะจดัขึน้ในงาน ประกอบไปดว้ยกจิกรรมหลกั คอื สถานี

เรยีนรูต้่างๆ ซึ่งแต่ละสถานีจะมเีน้ือหาทีส่อดคลอ้งกบัแต่ละพืน้ที ่เช่น ปญัหาดา้นการผลติพชืต่างๆ ไดแ้ก่ 
การวเิคราะหด์นิ การใชป้จัจยัการผลติทีเ่หมาะสมถูกตอ้ง การเลอืกพนัธุพ์ชืใหเ้หมาะสมกบัพืน้ที ่และขอ้มูล
ปญัหาต่างๆ ที่เกษตรต้องการ โดยองค์ความรู้เหล่าน้ีทางศพก.จะเป็นผู้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
นอกจากน้ีก็จะมกีารใหบ้รกิารดา้นการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ มนิีทรรศการทัง้ของหน่วยงานราชการ 
เอกชน สถาบนัเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เป็นข้อมูลองค์ความรู้ที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับประเด็นในการ
ถ่ายทอดความรู ้รวมไปถงึมกีารสาธติดา้นการเกษตรแบบเหน็ของจรงิ นอกจากน้ีในส่วนของกจิกรรมเสรมิ
ของศพก.ทีอ่ยูใ่นความดแูลของส านกังานสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรที ่1 จงัหวดัชยันาท กไ็ดจ้ดัใหม้กีาร
ออกร้านจ าหน่ายสินค้าของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่สินค้า
เกษตรใหเ้ป็นทีร่บัรูใ้นวงกวา้งต่อไป 


