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 เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนม 
พรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว  
28 กรกฎาคม 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และแสดงความจงรักภักดีต ่อพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ได้จัดท�าโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง 
วันที่ 22 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2563 
เพ่ือให้บริการด้านวิชาการแก่เกษตรกร 
ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร เพื่อให ้
เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้  
สร้างอาชีพ และยังผลให้เกษตรกรเกิด 
ความมั่ นคง ในอาชีพทางการ เกษตร 
มีความมัน่คงทางรายได้และเกิดความยัง่ยนื

 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระ
ราชานเุคราะห์สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่พระบาท 
สมเด็จพระเจ ้ าอยู ่ หั ว  เ ม่ือค ร้ังด� ารง 
พระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามม กุฎร าช กุม า ร  ทร ง รั บ ไ ว ้ ใ น 
พระราชานุเคราะห์ โดยเปิดให้บริการ 
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 
ต�าบลบ้านหลวง อ�าเภอดอนพุด จังหวัด
สระบุรี และได้ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 
จนถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรกว่า 3 ล้านคน 
เข้ารับบริการ นับได้ว่าโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ฯ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเกษตรกร
ไทยทั่วประเทศ
 นอกจากนี้ การพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เพื่อสร้าง
และผลักดันเกษตรกรให้มีความพร้อมเป็น  

Smart Farmer และ และองค์กรเกษตรกร
สามารถพัฒนาเป ็น Smart Group  
จนน�าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 
มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการผลผลติ 
การตลาดสินค้าเกษตร การบริหารจัดการ
องค์กรเกษตรกร จะส่งผลให้เกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความอยู่ดีมีสุข มีเกียรติ ศักดิ์ศรี 
และรักในอาชีพเกษตร และที่ส�าคัญจะเป็น
ก�าลงัส�าคัญในการขับเคลือ่นภาคการเกษตร
ในอนาคต
 ส�าหรับในช่วงนี้หลายพื้นยังมีฝนตก 
อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นสภาพแวดล้อมที่ 
เหมาะต่อการระบาดของโรคไหม้ข ้าว  
ซึ่งพบมากในนาน�้าฝน โดยเฉพาะในพื้นท่ี
ที่เกษตรกรปลูกข้าวหนาแน่น ท�าให้อับลม  
ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นส�ารวจแปลงนา 
อย่างสม�่าเสมอ หากพบการระบาดให  ้
รีบแจ้งส�านักงานเกษตรอ�าเภอ ส�านักงาน
เกษตรจังหวัด เพื่อด�าเนินการควบคุมและ
ป้องกันก�าจัดทันที

กองบรรณาธิการ
กรกฎำคม 2563

ทรงพระเจริญ

บอกกล่าวเล่าสิบ
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เรียบเรียง-ภำพ : กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

เกษตร 360 องศา

 วันแรกช่วงเช้าของวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2562 ทีมกรมส่งเสริมการเกษตรน�าโดย 
นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด ้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร  
ได้ร่วมกันต้อนรับคณะฯ NAEC โดยได้มี
การแนะน�าองค์กร น�าเสนอนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของ 
ทั้งสองฝ่าย ส�าหรับกรมส่งเสริมการเกษตร
ได้น�าเสนอแนวทางการพัฒนาเกษตรกร 
รุ่นใหม่ การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้
ในงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เรียนรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ระบบส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริม
เกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ท�าความเข้าใจภาพรวมซึ่งกันและกัน
ก่อนที่จะลงพื้นที่ดูของจริง

 นับเป็นโอกาสส�าคัญท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มี
โอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมการเกษตรแห่งชาติ (Nation 
Agriculture Extension Center : NAEC) กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เม่ือวันท่ี 11 - 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อการศึกษาดูงานและ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งเสริมการเกษตรระหว่างสองประเทศ ถือว่าเป็นกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรไทย - เวียดนาม 
(Exchange for Agricultural Extension Development between Thai - Vietnam) 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ท่ีทีมของพวกเราได้ไปเยีย่มเยอืนเวยีดนามในปี 2561 การจดัการ
ศึกษาดูงานครั้งนี้ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงาน
หลักร่วมกับกองแผนงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองพัฒนาเกษตรกร 
ส�านักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส�านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ 
ยังได้รับความร่วมมือจากส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�าแพงแสน

	 “การจัดการศึกษาดูงานสร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่	 NAEC	 ที่ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นถึงการบริหาร 
บุคคล	 นโยบาย	 โครงการ	 การให้บริการเกษตรกรของกรมส่งเสริม
การเกษตร	 และการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่จริง	 ๆ	 ท�ให้ 
เห็นช่องทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร”

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สู่การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ไทย-เวียดนาม
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 ในช่วงบ่ายคณะฯ NAEC ได้ลงพื้นที่ ณ Res - Q Farm ของพี่โบ้ หรือ นายวีระ สรแสดง  
เป็น Young Smart Farmer (YSF) และประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ ่นใหม่  
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ลุ ่มดินชุ่มน�้า 9 ไร่ อยู ่ในเขตเมืองที่ถูก 
ปรับเปลี่ยนด้วยการขุดร่องปรับพื้นที่ดินเป็นโคก ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวกันลม การบริหาร
จัดการน�้าตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “เขื่อน ฝำย แก้มลิง” วางระบบ ปรับสภาพน�้า 
เปลี่ยนจากน�้าเสียเป็นน�้าดีจนสามารถน�ามาใช้ในการปลูกพืชได้ ควบคุมการให้น�า้ด้วยการ 
วัดอุณหภูมิ ความช้ืน และตั้งเวลาให้น�้าอัตโนมัติ น�าเทคโนโลยีโซล่าเซลล์มาผลิตไฟฟ้า 
และสูบน�้าใช ้ในฟาร ์มและที่นี่ ไม ่มีการซื้อไฟฟ้าจากภายนอกเลยเรียกได ้ว ่าเป ็น  
“ฟาร์มศูนย์บาท ฟาร์มสร้างแรงบันดาลใจ ที่น่ีใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี” ที่ส�าคัญ 
วัสดุอุปกรณ์และโรงเรือนเป็นของเก่าซ้ือมาราคาถูก Recycle & Reuse ที่นี่ยังมีการ 
ปลูกพืชผักผลไม้ในโรงเรือนโดยเฉพาะเมล่อนที่เป็นผลไม้ซิกเนเจอร์ ผลผลิตในฟาร์ม 
ก็น�ามาขายและใช้เป็นวัตถุดิบในการท�าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารของฟาร์ม ที่นี่จึง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมกับเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่สร้างความประทับใจให้คณะฯ 
NAEC จนอยากกลับมาอีกพี่โบ้ หรือ นายวีระ สรแสดง 

Young Smart Farmer (YSF)

ประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
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 วันท่ีสอง (13 พฤศจิกายน 2562) คณะฯ NAEC ได้ไปเย่ียมเยือนส�านักงานเกษตร 
จังหวัดนครปฐมและส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองนครปฐม รับฟังการบรรยายแนวทาง 
การส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด การพัฒนาเกษตรกร การส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ  
การจัดท�าฐานข้อมูลเกษตรกรและการให้บริการประชาชน ซึ่งคณะฯ ให้ความสนใจอย่างมาก 
กับเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะท่ีได้น�ามาแสดงพร้อมกับรถยนต์ให้บริการแบบเคล่ือนที่ 
หรือรถโมบายล์ ตลอดจนวิธีการจัดท�าฐานข้อมูลเกษตรกร หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ 
ศึกษาดูงานจุดที่ 1 ของคุณเกษกาญจน์ อิ่มจิตร ที่มีอาชีพหลักคือการเป็นทนายความและ 
เป็น YSF นครปฐม ท�าการปลูกผักอินทรีย์ ในโรงเรือนอัจฉริยะที่บริหารจัดการโรงเรือน 
ด้วยแอปพลิเคชัน “นครปฐมปลอดภัย” ส่วนผลผลิตได้ส่งขายให้แก่โรงพยาบาลและลูกค้า
ประจ�าสายสุขภาพ นอกจากนี้ยังเตรียมแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าที่ส่วนใหญ่ 
อยู่ในเขตเมืองและหน่วยงานราชการ เช่น ชุดสลัดผักอินทรีย์ และไอศกรีม เป็นต้น

 จุดที่ 2 เป็นการศึกษาดูงาน “การพัฒนา 
ยุวเกษตรกรในโรงเรียนสถาพรวิทยา” 
อ� า เภอบางเลน โดยมีอาจารย ์ชาตรี  
ต่วนศรีแก้ว ที่ปรึกษายุวเกษตรกร เล่าให ้
ฟังถึงแนวคิดโรงเรียนวิถีชีวิตด ้วยการ
เสริมสร้างทัศนคติ จัดกระบวนการสร้าง
แนวคิดแบบนอกกรอบให้ได้เรียนรู ้และ
การฝึกปฏิบัติ โดยปรับใช้ศาสตร์พระราชา 
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างหลักสูตร รู ้กิน  
รู้อยู่ รู ้ใช้ และมีคุณธรรม ทั้งการใช้ชีวิต
ในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน การท�า
เกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
จากการปรับปรุงพื้นที่รกร้างของโรงเรียนมา 
ท�านา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ท�าปุ๋ยหมัก 
และผสมดินปลูกพืช แล้วน�าผลผลิตมาขาย
แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่นักเรียนเพื่อออม
ไว้เป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัว  
ทั้งยังส ่งเสริมให้นักเรียนได ้ฝ ึกงานกับ
เกษตรกรตัวจริงที่เป็นเครือข่ายต่างจังหวัด 
เพื่อหาประสบการณ์ช่วงปิดเทอม เเละ
สนับสนุนนักเรียนไปฝึกงานต่างประเทศ
ภายใต้โครงการเเลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรด้วย
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 การจัดการศึกษาดูงานสร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี NAEC  
ท่ีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการบริหารบุคคล นโยบาย โครงการ การให้บริการ 
เกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร และการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นท่ีจริง ๆ  
ท�าให้เห็นช่องทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตรของ NAEC ที่เป็นองค์กรก่อตั้ง 
มาเพียง 27 ปี ในขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรก่อตั้งยาวนานถึง 53 ปี ประเด็นที่คณะฯ  
ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษคือการจัดท�าฐานข้อมูลเกษตรกรทุกครัวเรือน มีการใช ้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อน�าสู ่การใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร  
และนโยบายส่งเสริมการเพิ่มประชากรภาคการเกษตรทั้งการสร้างยุวเกษตรกรในโรงเรือน 
เกษตรกรรุ่นใหม่ SF และ YSF กล่าวได้ว่า การศึกษาดูงานเป็นหนึ่งช่องทางในการเพิ่มพูน
ความรู้ ประสบการณ์ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล น�าไปสู่การพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร
 ในขณะเดียวกันพวกเรา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรก็ถือว่าเป็นโอกาสดี 
ท่ีได้มีส่วนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกัน ได้รู ้จัก 
ผูกมิตรสัมพันธ์ พร้อม ๆ กับเรียนรู ้ถึงการท�างานส่งเสริมการเกษตรของสาธารณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนามด้วย ตลอดจนได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาการเกษตรและชนบทของประเทศไทย n

 ส�าหรับวันทีส่ามและเป็นวนัสดุท้ายของ
การศึกษาดูงาน (14 พฤศจิกายน 2562) 
ทีมส�านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมได้พา
คณะฯ NAEC ไปศึกษาดูงานต่อจุดที่ 3 คือ 
“เกษตรอินทรีย์ในโรงเรือน ผลิตผักผลไม้ 
และผลิตภัณฑ์แปรรูปส�าหรับการตลาด
เฉพาะกลุ่ม” ของคุณณัฏฐ์ชยธร ภัคจิราศิริกุล  
Smart Farmer (SF) ประธานวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านคลองไทร อ�าเภอก�าแพงแสน  
ที่นี่ปลูกผักในโรงเรือนควบคุมระบบการ 
ให้น�้าแบบกึ่งอัตโนมัติ เน้นปลูกผักตระกูลสลัด 
และปลูกเมล่อน ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช 
ด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อรา 
ไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย และไส้เดือนฝอย  
วางแผนบริหารจัดการผลิตตามความ
ต้องการของลูกค้า จัดระยะเวลาปลูกผัก 
ท�าให้มีสินค้าส่งตลาดตลอดปี นอกจาก 
ขายผักสดแล้วยังมีการแปรรูป เช่น ไอศกรีม  
และน�้าผลไม้ เป็นต้น ส�าหรับตลาดหลัก 
ที่ส ่งขายคือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 
ยามยาก สภากาชาดไทย นอกจากนี ้
ยั งจ� าหน ่ ายให ้กับ ลูกค ้ าประจ� ากลุ ่ ม 
รักสุขภาพ ส� าหรับช ่วงบ ่ ายป ิดท ้ าย 
จุดที่ 4 ด้วยการไปศึกษาดูงานที่ส�านัก
ส ่ ง เสริมและฝ ึกอบรม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ที่ได้
น�าเสนอบทบาทและรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของสังคมเพื่อการเกษตร การฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่ผู ้สนใจ 
ตลอดจนเป็นสถานที่ฝ ึกอบรมหลักสูตร
นานาชาติเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร
และชนบทด้วย

❝ การศึกษาดูงานเป็นหนึ่งช่องทางในการเพิ่มพูนความรู้	
ประสบการณ	์และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 
น�ไปสู่การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ❞
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เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมไม้ผล ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
ภำพ : ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ส�านักงานเลขานุการกรม

เกษตรโฟกัส

 ภำคตะวันออก
 ทุเรียน เก็บเกี่ยวตลอดฤดูกาล รวมทั้งสิ้น 550,635 ตัน
  n พันธุ์หมอนทอง เกรด A ราคาหน้าสวนเฉลี่ย 107.50 บาท ต่อกิโลกรัม
 มังคุด เก็บเกี่ยวตลอดฤดูกาล รวมทั้งสิ้น 201,345 ตัน
  n เกรด A ราคาหน้าสวนเฉลี่ย 36.33 บาท ต่อกิโลกรัม
 เงำะ เก็บเกี่ยวตลอดฤดูกาล รวมทั้งสิ้น 210,637 ตัน
  n พันธุ์โรงเรียน เกรดคละ ราคาหน้าสวนเฉลี่ย 22.67 บาท ต่อกิโลกรัม
 ลองกอง เก็บเกี่ยวตลอดฤดูกาล รวมทั้งสิ้น 22,484 ตัน
  n เกรด A ราคาหน้าสวนเฉลี่ย 33.33 บาท ต่อกิโลกรัม
 ภำคเหนือ (ลิ้นจี่)
 ลิ้นจี ่ เก็บเกี่ยวตลอดฤดูกาล รวมทั้งสิ้น 29,056 ตัน สัดส่วนเกรด A มากที่สุด ร้อยละ 40
  n พันธุ์ฮงฮวย เกรด AA ราคาหน้าสวนเฉลี่ย 38 บาท ต่อกิโลกรัม
  n พันธุ์จักรพรรดิ์ เกรด AA ราคาหน้าสวนเฉลี่ย 48 บาท ต่อกิโลกรัม
 ส่วนผลไม้ภำคใต้ปีนี้คำดว่ำจะมีผลผลิตออกตำมฤดูกำล ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563)  
 ทุเรียน ประมาณการ 522,064 ตัน มังคุด ประมาณการ 125,038 ตัน
 เงำะ ประมาณการ 43,374 ตัน ลองกอง ประมาณการ 37,314 ตัน
 และ ผลไม้ภำคเหนือ (ล�ำไย) ประมาณการ 386,065 ตัน

สร้างอัตลักษณ์ผลไม ้
เพ่ิมมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
	 ผลไม้เป ็นสินค้าเกษตรที่มีความส�คัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของ
ประเทศไทย	 โดยประเทศไทยเป็นผู้น�การผลิตและการส่งออกผลไม้เมืองร้อน 
ที่ส�คัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน	 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกผลไม้ 
ในเป็นอันดับ	 1	 ในภูมิภาคอาเซียน	 โดยการค้าผลไม้ในตลาดอาเซียนของ
ประเทศไทยมีมูลค่า	 45,613	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 64.22	 ในปัจจุบัน 
เกษตรกรมีการปลูกไม้ผล	 57	 ชนิด	 พื้นท่ีประมาณ	 7.7	 ล้านไร่	 ผลผลิต 
ปีละประมาณ	 10.81	 ล้านตัน	 และขณะนี้ได้ส้ินสุดฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก	
(ทุเรียน	 มังคุด	 เงาะ	 ลองกอง)	 และล้ินจี่จากภาคเหนือแล้ว	 (ข้อมูล	ณ	 วันที่	 
30	มิถุนายน	2563)	พบว่า	

 ภาคตะวันออก และภาคใต้ นับเป็น
ภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่ส�าคัญของ
ประเทศไทย มีการผลิตไม้ผลหลายชนิด 
ที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน ล�าไย 
มังคุด มะม่วง เงาะ ลองกอง เป็นต้น ซ่ึง 
ล้วนแล้วแต่เป็นผลไม้ประจ�าท้องถิ่นหรือ 
ที่เรียกกันว่า “อัตลักษณ์ผลไม้” ซึ่งมีความ
ส�าคัญทางเศรษฐกิจ ตามบริบทของพื้นท่ี 
จึงท�าให้เหมาะสมท่ีจะส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพ
ให้มีมาตรฐาน เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับ
การสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้าท่ีมี
ศกัยภาพและมคีวามเหมาะสมในแต่ละพืน้ที ่
ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาการ
ผลิตไม้ผลสู่ 4.0 ให้มากขึ้น
 กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท�า 
โครงการส ่ง เสริมการสร ้างอัตลักษณ  ์
ผลไม้ (ภาคตะวันออกและภาคใต้) ตั้งแต่
ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การสร้าง
อัตลักษณ์ผลไม้ในพื้นที่และสร้างการรับรู้  
ให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ได้รับทราบถึง เรื่องราว (Story) คุณค่า  
คุณประโยชน์ และแหล่งที่มาท่ีถูกต้อง  
จนส่งผลให้เกิดเพ่ิมมูลค่าจากการสร้าง 
อัตลักษณ์ผลไม้ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน 
และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 
ในอนาคต
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ทุเรียนสาลิกา

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวไม้ผลอัตลักษณ์ (ภาคตะวันออก และภาคใต้) ปี 2563 เพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค
 1. มะยงชิด : เก็บเกี่ยวเดือนมกราคม - มีนาคม 6. ลำงสำด : เก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคม - กันยายน
 2. ทุเรียน : เก็บเกี่ยวเดือนเมษายน-ตุลาคม 7. สละ : เก็บเกี่ยวตลอดทั้งปี
 3. มังคุด : เก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคม 8. จ�ำปำดะ : เก็บเกี่ยวเดือนมิถุนายน - สิงหาคม
 4. ละมุด : เก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 9. ส้มโอ : เก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
 5. ลองกอง : เก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคม - กันยายน 10. มะม่วง : เก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม

ท�ำควำมรู้จักผลไม้อัตลักษณ์
ที่ได้รับกำรรับรอง GI !

 “ทุเรียน” นับว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ มีหลายสายพันธุ์ให้เลือกบริโภคกัน 
อย่างมากมาย โดยเฉพาะทุเรียนในภาคตะวันออก แต่ยังมีทุเรียนอีกสายพันธุ์หนึ่ง 
ทางภาคใต้ของประเทศไทยท่ีมีชื่อเสียงไม่แพ้กันเลยน่ันก็คือ “ทุเรียนสาลิกา” 
ของดีเมืองพังงา หรือท่ีเรียกกันเป็นภาษาถิ่นว่า “ทุเรียนสากา” ซ่ึงมีรสชาต ิ
หวานมันและมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ทุเรียนสาลิกาพังงา มีแหล่งปลูก 
ที่ส�าคัญอยู่ที่อ�าเภอกะปง จังหวัดพังงา พื้นที่ประมาณ 320 ไร่ เป็นทุเรียนพื้นบ้าน
พันธุ์แท้ดั้งเดิม ลักษณะผลกลมสวย ผลโตมีน�้าหนักประมาณ 1.5 - 2 กิโลกรัม  
ต่อผล เปลือกบาง เน้ือสุกเป็นสีเหลืองเข้ม แกนกลางมีสีสนิม เมล็ดเล็กและลีบ 
รสชาติหวานแหลม เนื้อละเอียด ไม่เละ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี และกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้ขึ้นทะเบียนทุเรียนสาลิกาเป็นสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ (GI : Thai Geographical  
Indication) หรือสินค้า GI เรียบร้อยแล้ว

ท�ำไมต้องชื่อ ทุเรียนสำลิกำ เนื่องจากคนในท้องถิ่นเปรียบเทียบ 
ความอร่อยของทุเรียนสาลิกาเหมือนกับนกสาลิกา ที่มีเสียงไพเราะนั่นเอง  
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ที่นี่กรมส่งเสริมการเกษตร
เรียบเรียง-ภำพ : นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล และ นางสาวฉัฐสิณี หาญกิตติชัย

กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
สู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
และองค์กรเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group)

	 “โดยมีหลักการพัฒนาคือยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาหรือเกษตรกรเป็นหัวใจของการพัฒนา	
โดยใช้กระบวนกลุ่มและเครือข่ายเป็นกลไกการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เน ้นการม ี
ส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชน	 ให้ร่วมคิด	 ร่วมท�	 
ร่วมรับผลประโยชน์	สามารถพึ่งพาตนเองได้”

 การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
มีเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือสร้าง/ผลักดันเกษตรกรให้มีความพร้อม 
เป็น Smart Farmer และองค์กรเกษตรกรสามารถพัฒนา
เป็น Smart Group น�าไปสู ่เป็นผู ้ประกอบการมืออาชีพให้มี 
ความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิต การตลาดสินค้าเกษตร 
การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร จะส่งผลให้เกษตรกรและ 
องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง คุณภาพชีวิต ความอยู ่ดีมีสุข  
และมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รักในอาชีพเกษตร จะเป็นก�าลังส�าคัญในการ
ขับเคลื่อนภาคการเกษตรในอนาคตต่อไป โดยมีหลักการพัฒนาคือ
ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาหรือเกษตรกรเป็นหัวใจ
ของการพัฒนา โดยใช้กระบวนกลุ่มและเครือข่ายเป็นกลไกการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วม 
ของเกษตรกรในชุมชน ให้ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผลประโยชน ์
สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการด�ารงชีวิต 5 ประการ คือ
 1. ด้ำนจิตใจ ท�าตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง และซื่อสัตย์สุจริต
เห็นประโยชน์ส่วนรวม
 2. ด้ำนสังคม ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเช่ือมโยงกัน 
เป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง
 3. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ใช้ที่มีอยู่อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของคุณธรรม โดยให้ยึดหลักการของความยั่งยืน
และเกิดประโยชน์สูงสุด
 4. ด้ำนเทคโนโลยี เลือกใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ สังคมไทย และควรพัฒนาเทคโนโลยี
จากภูมิปัญญาของตนเอง
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 5. ด้ำนเศรษฐกิจ ต้องลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ยึดหลัก 
พออยู ่ พอกิน พอใช้ และสามารถอยู ่ได้ด้วยตนเองในระดับ 
เบื้องต้น
โดยมเีจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการเกษตรเป็นผูจ้ดัการเรยีนรู้ให้แก่เกษตรกร 
และหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้เสริมหนุน มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  
6 ประเภท ดังนี้
  1) เกษตรกรทัว่ไป (Farmers) หมายถงึ ผูท้ีป่ระกอบอาชีพ
การเกษตรเป็นอาชีพหลัก
  2) เกษตรกรรุ ่นใหม่ (Young farmers) หมายถึง  
คนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นท�าการเกษตร ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจท่ีจะพัฒนา
อาชีพทางการเกษตร
  3) กลุ ่มส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร (Agricultural  
Occupation Promotion Group) หมายถึง กลุ ่มเกษตรกร 
อาชีพเดียวกันที่มีการรวมตัวโดยธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์หรือ 
เป้าหมายในการด�าเนินงานในทิศทางเดียวกัน เมื่อรวมตัวกันได้แล้ว 
จะต้องไปยื่นขอจดทะเบียนเป็นกลุ ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
ที่ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ โดยต้องมีระเบียบข้อบังคับกลุ่ม รายชื่อ
คณะกรรมการกลุ่ม บัญชีรายช่ือสมาชิกกลุ่ม แผนงาน/กิจกรรมกลุ่ม
และรายงานการประชุมกลุ่ม
  4) กลุ ่มแม่บ้านเกษตรกร (Farm women group)  
หมายถึง การรวมกลุ่มของสตรีในภาคเกษตร ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป  
รวมตัวกันไปยื่นขอจดทะเบียนที่ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ ภายใต้ 
ช่ือ “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร” เพื่อเป็นแหล่งรับ และถ่ายทอด 
ความรู ้ด ้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร ท�ากิจกรรมร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาอาชีพ และยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน
  5) กลุ่มยุวเกษตรกร (Farm Youth group) หมายถึง 
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10 ปี ถึง 25 ปี ที่มีความ 
สนใจด้านการเกษตร รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ ่มยุวเกษตรกร  
เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์การด้านการเกษตร ทักษะอาชีพ 
และทักษะการด�าเนินชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีในการ
ประกอบอาชีพภาคการเกษตร
  6) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (Farmer Volunteers) 
หมายถึง อาสาสมัครเกษตรทุกประเภท ท่ีมีในแต่ละหมู่บ้าน  
ประชุมคัดเลือกระหว่างกันเองให้ได้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 1 คน เพื่อท�าหน้าที่ประสานเช่ือมโยงการท�างานของ
อาสาสมัครเกษตรสาขาต่าง ๆ เกษตรกร องค์กร และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้านเรียกโดยย่อว่า “อกม.” อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี
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 การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และองค์กรเกษตรกรต้นแบบ  
(Smart Group) ควรให้ความส�าคัญในประเด็นดังต่อไปนี้
 1. เกษตรกรเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ พื้นที่เป็นเป้ำหมำย 
กำรปฏิบัติงำน และมองภำพ “พื้นที่-คน-สินค้ำ” เข้ำด้วยกัน 
ให้เบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้าและปลายน�้า มองภาพทั้งมิติชีวิต
ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ โดยมองให้ครอบคลุมทั้งชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน
 2. เจ้ำหน้ำที่ส ่งเสริมกำรเกษตร (Smart Extension  
Officer) ท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้จัดกำรกำรเกษตรในพื้นท่ี และเป็น 
ผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง โดยบูรณำกำรทุกภำคส่วน เข้าไปร่วม 
ด�าเนินการในลักษณะที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win)  
มีส�านักงานเกษตรอ�าเภอ (Smart Office) เป็นฐานที่ตั้งและ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในการ
ท�างานอยู่บนพื้นฐานของหลักการเรียนรู้และหลักการมีส่วนร่วม
และการพัฒนาตามศักยภาพ ความพร้อม และความต้องการ 
ของเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร 
(Training and Visit System :T & V System) ที่มีการปรับปรุง 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรได้ท�างานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมให้เกษตรกรสำมำรถวิเครำะห์ตนเอง ก�ำหนด
แผนกำรผลิต/แผนธุรกิจของตนเอง หรือเรียกว่ำ แผนกำรผลิต 
รำยบุคคล (Individual Farm Production Plan - IFPP) และ 
พัฒนาสู่ระบบกลุ่มการผลิตที่มีแผนการผลิตสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
เพื่อท�าให้การผลิตทางการเกษตรในลักษณะ Smart Agriculture 
เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาและสร้างความอยู่ดีมีสุขได้อย่างแท้จริง 
โดยใช้หลักการวิเคราะห์ศักยภาพของชนิดสินค้าและบริการด้าน 
การเกษตร 5 ประการ ดังนี้

  3.1) การวิเคราะห์เพื่อจัดท�าแผนการผลิต เป็นการ 
ศึกษาถึงความพร้อมของการผลิตสินค้าเพื่อให้เกิดความคุ ้มค่า
และสอดคล้องกับสถานการณ์ของการลงทุน ซึ่งจะท�าให้ทราบว่า  
กิจการจะสามารถด�าเนินการผลิตได้ราบรื่นหรือไม่ มีการเลือกใช ้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ และต้นทุนการผลิตสามารถ 
แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้หรือไม่
  3.2) การวิเคราะห์เพื่อจัดท�าแผนการตลาด เป็นการศึกษา
วิเคราะห์ที่จะแสดงถึงกระบวนการ ข้ันตอนหรือกิจกรรมที่กระตุ้น
ความต้องการต่อผู้บริโภค เพื่อก่อให้เกิดการจ�าหน่ายสินค้าอันเป็น
ที่มาของรายได้ ซ่ึงจะท�าให้ทราบว่า แผนธุรกิจเกษตรของเราจะ 
สามารถน�าสินค้าเข้าสู่ตลาดได้หรือไม่ สามารถเข้าสู่กลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้าได้หรือไม่ และตลาดมีความมั่นคงและยั่งยืนเพียงใด
  3.3) การวิเคราะห์เพื่อจัดท�าแผนด้านการจัดการบุคคล 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของงาน และสายการบังคับ
บัญชาและการปฏิบัติงาน การก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ตลอดจนการจัดคนเข้าท�างาน โดยการก�าหนดคุณสมบัติของ 
คนงานในต�าแหน่งต่าง ๆ ซึ่งจะท�าให้ทราบว่ากิจการจะสามารถ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการท�างาน 
หรือไม่ และกิจการมีคุณภาพในการจัดการองค์กรหรือไม่
  3.4) การวิเคราะห์เพื่อจัดท�าแผนด้านการด�าเนินกิจการ
เป็นการน�าข้อมูลข่าวสารมาพิจารณาว่าองค์กร จะสามารถด�าเนิน
ธุรกิจไปในทิศทางใด โดยต้องก�าหนดและปรับกลยุทธ์ หรือวิธีการ
ด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ 
ตลอดเวลา เพ่ือให้ด�าเนินกิจการได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ 
ก�าหนดไว้ซึ่งจะต้องวิเคราะห์จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัย
ภายใน และปัจจัยภายนอก ซ่ึงจะท�าให้ทราบว่าเกษตรกรสามารถ 
วางกลยุทธ์หรือวิธีการที่จะสร้างโอกาสหรือรับมือกับสถานการณ ์
ที่เป็นอุปสรรคต่อกิจการได้

❝ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร	 
(Smart	Extension	Officer)	ท�หน้าที่
เป็นผู้จัดการการเกษตรในพื้นที	่ 
และเป็นผู้น�การเปลี่ยนแปลง	 
โดยบูรณาการทุกภาคส่วน

❞
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  3.5) การวิเคราะห์เพื่อจัดท�าแผนด้านการเงิน การเงิน
เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินกิจการ และสามารถเป็นตัวช้ีวัด 
ความสามารถในการบริหารจัดการการท�าการเกษตรของเราว่า
จะประสบผลส�าเร็จหรือไม่ รวมทั้งเป็นส่วนส�าคัญในการพิจารณา 
จากสถาบันการเงินในกรณีที่ประสงค์จะกู้เพื่อน�ามาลงทุนอีกด้วย 
ซ่ึงจะท�าให้ทราบ ว่าเกษตรกรจะสามารถสร้างความคุ้มค่าในการ
ลงทุนเพียงใด
 ผลจากการพัฒนาจะท�าให้เกษตรกรทั่วไปมีความพร้อมสู ่
การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ท่ีท�าการเกษตร
สอดคล้องกับพื้นที่และสินค้า มีการเช่ือมโยงเครือข่ายการท�างาน
ร่วมกันและเป็นต้นแบบให้เพื่อนเกษตรกรได้ เกษตรกรรุ่นใหม่
สามารถพัฒนาเป็น Young Smart Farmer ที่มีขีดความสามารถ 
ด ้ านการ เกษตรและ เทคโนโลยี ส มัย ใหม ่มาประยุ กต ์ ใช ้  
เพื่อประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตร 
และเป็นผู้น�าทางการเกษตรในท้องถ่ิน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
(อกม.) เป็นผู้มีจิตอาสา น�าความรู้บริการประชาชนในพื้นที่ ตลอดจน 
สามารถเป็นผูช่้วยเจ้าหน้าทีใ่นการพฒันางานด้านการเกษตรในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร เป็นผู้น�า 
ในการประกอบอาชีพการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่และสินค้า  
มีการเช่ือมโยงเครือข่ายการท�างานเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นผู้น�าในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริม 
ความมั่นคงด้านอาหาร ตลอดจนการสร้างรายได้ให้ครัวเรือน และ
ชุมชน และกลุ่มยุวเกษตรกร เป็นแหล่งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน 
มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักอาชีพการเกษตร ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการเกษตรและ เคหกิจเกษตรขั้นพื้นฐาน จะส่งผลให้เกษตรกร
และองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ความอยู่ดี 
มีสุข มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และรักในอาชีพเกษตร จะเป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรในอนาคตต่อไป n
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เรียบเรียง-ภำพ : กลุ่มโครงการพระราชด�าริ
กองส่งเสริมโครงการพระราชด�าริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

เรื่องจากปก

	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว	 ประจ�ป ี
พทุธศกัราช	2563	นี	้กรมส่งเสรมิการเกษตร	
และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 ได้จัดท�โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ	 เน่ืองในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โดยก�หนดจัดงาน
พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 ระหว่างวันที	่
22	กรกฎาคม	-	31	กรกฎาคม	2563

 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชา- 
นุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เป ็นโครงการที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว เมื่อครั้งด�ารงพระอิสริยยศสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับ 
ไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทาน 
พระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ใน
เครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการฯ โดยเปิด 
ให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 
ต�าบลบ้านหลวง อ�าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และ
ได้ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  
ให้บริการด้านวิชาการ ไปแก้ปัญหาให้เกษตรกร

 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เป็นโครงการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรเป็นเลขานุการฯ เน้นให้บริการแก้ปัญหา
ทางการเกษตรในเชิงรุก เป็นการให้คลินิกเกษตร 
เคลื่ อนที่ ไปหาเกษตรกรที่ประสบป ัญหาทาง 
การเกษตร ซึ่ งท�าให ้ เกษตรกรสามารถเข ้าถึง 
นักวิชาการ เข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ เทคโนโลยี 
องค์ความรู ้ทางการเกษตร ของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
 โดยท�าให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา 
ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง  
และครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช  
โรคสัตว์ โรคสัตว์น�้า และการให้วัคซีนป้องกันโรค  
รวมถึงการถ ่ายทอดเทคโนโลยีและฝ ึกอบรม 
ความรู้การเกษตรเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ซ่ึงเป็น 
การด�าเนินการในลักษณะประสานความร่วมมือ 
การท�างานระหว่าง นักวิชาการเกษตรของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน  
และน�้า ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ทางวิชาการด้านต่าง ๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตร  
โดยสามารถเคลื่อนที่เข ้าไปได้ถึงในระดับต�าบล  
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้ารบับรกิารทางการเกษตร
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 
โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงห่วงใยเกษตรกรทั่วไทย
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เกษตรกรกว่า 3 ล้านคน ได้รับบริการจนสามารถแก้ปัญหาได้

 ต้ังแต่ปี 2545 - 2562 มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จ�านวน 3,652,948 ราย  
ซึ่งเกษตรกร 1 รายสามารถเข้ารับบริการได้มากกว่า 1 คลินิก จากผลการ 
ด�าเนินงานเป็นรายคลินิก พบว่า เกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกดินมากเป็น 
ล�าดับแรกคือ ร้อยละ 19.26 รองลงมาคลินิกปศุสัตว์ ร้อยละ 18.40 คลินิกพืช  
ร้อยละ 17.31 ประมง ร้อยละ 12.25 คลินิกชลประทาน ร้อยละ 8.91  
คลินิกสหกรณ์ ร้อยละ 7.23 คลินิกกฎหมาย (สปก.) ร้อยละ 4.72 คลินิกอื่น ๆ 
(อารักขาพืช พืชสวน ขยายพันธุ์พืช แมลงเศรษฐกิจ เกษตรที่สูง วิศวกรรมเกษตร) 
ร้อยละ 4.04 คลินิกบัญชี ร้อยละ 4.03 คลินิกข้าว ร้อยละ 2.88 และคลินิก 
หม่อนไหม ร้อยละ 0.97 ตามล�าดับ
 กิจกรรมด้านคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการ ได้แก่ การให้ค�าปรึกษา ตรวจ
วิเคราะห์และวินิจฉัยโดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการที่จ�าเป็น  
พร้อมจัดกิจกรรมเสริม เช่น การจัดฝึกอบรมระยะส้ัน และการจัดนิทรรศการ
ที่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรหรือเป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรควรรู้  
โดยการให้บริการของแต่ละคลินิกมีดังนี้

 1. คลินิกดิน บริการให้ค�าปรึกษา ตรวจ
วิเคราะห์ วิจัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ตรวจสอบ
ดินและปุ๋ย

 2. คลินิกพืช บริการให้ค�าปรึกษา ตรวจ
วิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรคแมลงศัตรูพืช  
วัชพืช สารพิษตกค้าง การขาดธาตุอาหารพืช วัตถุมีพิษ 
ทางการเกษตร

 3. คลินิกปศุสัตว์ บริการให้ค�าปรึกษา 
ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคปศุสัตว์ การตรวจรักษา
พยาบาลสัตว์ การฉีดวัคซีน การท�าหมันสัตว์เลี้ยง  
การผสมเทียม การควบคุมโรคระบาด และการเลี้ยงสัตว์

 4. คลินิกประมง บริการให้ค�าปรึกษา ตรวจ
วเิคราะห์ วนิจิฉยัและรกัษาโรคในสตัว์น�า้ การควบคมุ
โรคระบาดในสัตว์น�้า การตรวจคุณภาพน�้า และ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้

 5. คลินิกข้าว บริการให้ค�าปรึกษา ตรวจ
วิเคราะห์ วินิจฉัย และให้บริการด้านโรค/แมลง 
ศัตรูพืช วัตถุมีพิษ และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว  
รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว หรือนวัตกรรม
ที่เหมาะสมแก่เกษตรกร
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 6. คลินิกชลประทาน บริการให้ค�าปรึกษา 
แนะน�าการบริหารจัดการน�้า การพัฒนาแหล่งน�้า  
และการให้น�้าแก่พืช

 7. คลินิกสหกรณ์ บริการให้ค�าปรึกษา 
แนะน�าการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารงานในสหกรณ์ 
และความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สหกรณ์

 8. คลินิกบัญชี บริการให้ค�าแนะน�าการจัด 
ท�าบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน

 9. คลินิกกฎหมาย บริการให้ค�าปรึกษา 
แนะน�า และประสานความรูด้้านกฎหมายปฏริปูท่ีดนิ
เพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 10. คลินิกหม่อนไหม บริการให้ค�าปรึกษา 
แนะน�า และจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องหม่อนไหม  
การปลูกหม่อนผลสด ติดต ่อขอรับไข ่ไหมและ 
พันธุ์หม่อน การแปรรูปผลผลิตจากหม่อนและไหม 
การผลิตไวน์ การคั่วชาใบหม่อน น�้าหม่อน รวมถึง 
ให ้ค� าแนะน�าวิ ธีการเ ล้ียงไหมแบบหัตถกรรม  
ตลอดจนการ ขอใบรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐาน  
ผ้าไหมไทย และการแก้ไขปัญหาโรคและแมลง 
ศัตรูพืชในหม่อน เป็นต้น

 11. คลินิกอื่น ๆ ได้แก่
  1. คลินิกส่งเสริมกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช บริการให้ค�าปรึกษา  
ค�าแนะน�า และจัดนิทรรศการศัตรูธรรมชาติ การผลิตเชื้อจุลินทรีย ์และ 
สารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการป้องกันก�าจัดศัตรูพืช ในข้าว พืชไร่ ไม้ผล และ 
พืชผัก เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย เชื้อราเมตตาไรเซียม เป็นต้น
  2. คลินิกส่งเสริมกำรเกษตรด้ำนพืชสวน บริการให้ค�าปรึกษา  
แนะน�าเกี่ยวกับพืชสวน การผลิตและขยายพันธุ ์ไม ้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ  
ให้ความรู้เร่ืองการป้องกันก�าจัดศัตรูไม้ผล แนะน�าการดูแลรักษา ความรู้เรื่อง 
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน พร้อมสนับสนุนต้นพันธุ ์ไม้ผล และแจกเอกสาร 
ค�าแนะน�า
  3. คลินิกส่งเสริมกำรเกษตรด้ำนขยำยพันธุ์พืช บริการให้ค�าปรึกษา
เรื่องการขยายพันธุ ์พืช พร้อมทั้งแจกพันธุ ์พืชให้กับเกษตรกรที่สนใจรวมถึง 
พันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยี้อ เช่น กลัวยเนื้อเยื่อ ต้นคาวตอง ต้นน�้าเต้า  
พริก มะเขือ เป็นต้น
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  4. คลินิกส่งเสริมกำรเกษตรด้ำนแมลง
เศรษฐกิจ บริการให้ความรู้เรื่องผึ้ง เช่น ชีววิทยาผึ้ง  
ขั้นตอนวิธีการเลี้ยงผึ้งพร้อมแจกเอกสารเผยแพร ่
การเลี้ยงผึ้ง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง รวมถึง 
การแนะน�าให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 
ได้แก่ การเล้ียงจิ้งหรีด พันธุ์ทองลาย พันธุ์ทองด�า  
และพันธุ ์ทองแดง เพื่อการจ�าหน่าย พร้อมแจก 
เอกสารค�าแนะน�า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
แมลงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้

  5. คลินิกส่งเสริมเกษตรที่สูง บริการให้ 
ค�าปรึกษาและแนะน�าองค์ความรู้ เรื่อง การปลูกพืช
เชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง การเกษตรแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียง การให้ความรู้เรื่องการปลูกกาแฟ การแปรรูป
ผลผลิตจากชา และสนับสนุนพันธุ์พืชให้กับเกษตรกร
  6. ค ลินิ กส ่ ง เ ส ริ มกำร เกษตรด ้ ำน
วิศวกรรมเกษตร บริการให้ค�าปรึกษา แนะน�า  
และให้บริการเก่ียวกับจักรกลการเกษตร เช่น แจก
เอกสารการซ่อมบ�ารุงเบื้องต้น ระบบการให้น�้าท่ี
เหมาะสมส�าหรับพืช (ในพืชไร่ ไม้ผล พืชสวน พืชผัก) 
และการไถกลบตอซังโดยไม่เผาฟาง
  7. คลินิกส่งเสริมกำรเกษตรด้ำนเยำวชน
เกษตรอำเซียน ให้บริการฝึกอบรมด้านการเกษตร
ระยะสั้น เช ่น การเพาะถั่วงอกมือถือปลอดภัย 
สารพิษ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้ง
การแจกพันธุ์พืช
 นับได ้ว ่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  
เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงห่วงใยเกษตรกรไทยทั่วประเทศ เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  
กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด น้อมส�านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี  
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงจัดท�าโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 
2563 โดยมีกิจกรรม พิธีลงนามถวายพระพร  
พิธีกล ่าวค�าถวายพระพรชัยมงคล การแสดง
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงการให้บริการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร 
ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ ซึ่งจะท�าให้เกษตรกรสามารถผลิต 
สินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้  
สร้างอาชีพ และยังผลให้เกษตรกรเกิดความมั่นคง 
ในอาชีพทางการเกษตรมีความม่ันคงทางรายได้และ
เกิดความยั่งยืนต่อไป n

❝ เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ	สามารถสร้างรายได	้สร้างอาชีพ	
และยังผลให้เกษตรกรเกิดความมั่นคงในอาชีพ
ทางการเกษตรให้มีความมั่นคงทางรายได้ 
และเกิดความยั่งยืนต่อไป ❞
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เรียบเรียง-ภำพ : นายวีรสุทธิ์ โฮสูงเนิน
ส�านักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวล�าภู

เกษตรรอบทิศ

	 นายสุริยา	 ธงชัย	 ปัจจุบันอยู ่บ ้านเลขท่ี	 181	 บ้านป่าคา	 
หมู่ที่	 2	 ต�บลยางหล่อ	 อ�เภอศรีบุญเรือง	 จังหวัดหนองบัวล�ภ	ู
เล่าให้ฟังว่า	จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ตอนเป็นหนุ่ม	 
ประกอบอาชีพธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	 และเปิดศูนย์ฝึกพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน	 เขต	 6	 จังหวัดขอนแก่น	 ท�มาตลอดเกือบ	 20	 ป	ี 
เมื่อวัยเข้าสู่	 อายุ	 40	 ปี	 เริ่มเกิดความเบื่อหน่ายและอยากใช้ชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อมาสร้างฝันที่ตนเอง 
เคยวาดฝันไว้	 กับความรู้ด้านไม้ผลที่ตัวเองชอบให้เป็นจริง	 จึงได ้
ออกมาประกอบอาชีพการเกษตร	 โดยได้น�มะม่วงน�า้ดอกไม้สีทอง 
มาปลูก	 จ�นวน	 20	 ไร่	 ในปี	 พ.ศ.	 2559	 ผลผลิตออกมาได้รับ 
การตอบรับดีมาก	 จึงได้ขยายพ้ืนที่ปลูกจนถึงปัจจุบัน	 41	 ไร	่ 
และแผนที่วางไว้จะปลูกเพ่ิมขึ้นอีกในปี	 2563	 จ�นวน	 4	 ไร่	 และ 
ปี	2564	จ�นวน	7	ไร่

ความคิดริเริ่มและความพยายามฟนัฝา่
อุปสรรคในการสร้างผลงาน
 นายสุริยา ธงชัย ได้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
รัชกาลที่ 9 มาเป็นกรอบแนวคิด ให้สามารถพึ่งพา 
ตัวเองได ้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิด 
ความยั่งยืน ค�าว่า พอเพียง คือ การด�าเนินชีวิต 
แบบทางสายกลาง โดยตั้ งอยู ่บนหลักส� าคัญ 
สามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการมีภูมิคุ ้มกันที่ดี การพ่ึงพาตัวเองได้เป็น 
เพียงส่วนเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเมื่อทุกคนสามารถดูแลตัวเอง และครอบครัว 
ได้แล้ว ขั้นต่อไปอาจท�าการพัฒนาธุรกิจ โดยมีการ 
รวมกลุ่มกันในรูปแบบแปลงใหญ่มะม่วง เพื่อแลก
เปลี่ยนความรู้และให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ในการรวมกลุ่มกันนั้น ไม่จ�ากัดเฉพาะการรวมกลุ่ม
ของชาวบ้าน เกษตรกร ในรูปของสหกรณ์ การท�างาน 
ในเมืองก็สามารถมีการรวมกลุ่มกันได้ เช่น การแบ่งปัน 
ความรู ้ ประสบการณ์ในการท�าธุรกิจของกลุ ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน การแลกเปลี่ยนแนวคิดการ
ลงทุน เพื่อเป็นการต่อยอดความรู ้ รวมไปจนถึง 
การแบ่งปันความช่วยเหลือส่งกลับคืนสู่สังคม ไปสู ่
กลุ่มท่ียังต้องการความช่วยเหลืออยู่ เช่น กิจกรรม 
จิตอาสา เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข

ปลูกมะม่วง 
น�้าดอกไม้สีทอง
ในแผ่นดินทองที่ศรีบุญเรือง
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การน�าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม
 ปี พ.ศ. 2559 น�ารถแทรกเตอร์เข้าไถปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมปลูกไม้ผล ได้ไปปรึกษา 
ขอค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่ส�านักงานเกษตรอ�าเภอศรีบุญเรือง โดยนายไพรทอง อินาวัง 
เกษตรต�าบลยางหล่อ ให้ค�าแนะน�าว่า ควรปลูกมะม่วงน�้าดอกไม้สีทองตามที่นายสุริยา 
เคยท�าได้ดีจากอ�าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เพราะมะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง ก�าลัง 
เป็นท่ีต้องการของตลาด หาตลาดง่าย ได้ราคาสูง หลังจากได้ค�าแนะน�าแล้ว ก็เร่ิมต้น 
จากต้องมีแหล่งน�้าที่เพียงพอ จึงได้ขุดดินออกไปถมที่เป็นที่อยู ่อาศัย ได้สระน�้าขนาด 
ประมาณ 2 ไร่ และขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 5 นิ้ว จ�านวน 1 บ่อ สวนมะม่วงที่จะเกิดขึ้น 
จึงเป็นสวนมะม่วงแห่งแรกของหมู่บ้านที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด

การปลูกและการดูแลรักษาสวนมะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง
 1. จัดเตรียมกิ่งพันธุ์มะม่วงน�้ำดอกไม้สีทอง ขยายต้นตอได้ด้วยตัวเอง จึงท�าให ้
สามารถลดต้นทุน ค่ากิ่งพันธุ์มะม่วงได้ ขยายพันธุ์มะม่วงด้วยวิธีการเสียบยอด และทาบกิ่ง  
ใช้มะม่วงแก้วขม้ินเป็นต้นตอ โดยการเพาะต้นตอเอง ซ่ึงมีวิธีการซ้ือเมล็ดมะม่วงแก้วขมิ้น 
1.50 บาทต่อเมล็ด น�าไปเพาะเมล็ดลงถุงด�า ให้ต้นตอมีความสูงประมาณ 1 เมตรและ 
น�ากิ่งพันธุ์มะม่วงน�้าดอกไม้สีทองมาเสียบยอดกับต้นตอ เลี้ยงต้นมะม่วงไว้ในถุงประมาณ  
1 ปี จึงน�าไปปลูกลงดินหรือน�าออกจ�าหน่ายได้
 2. กำรเตรียมดินปลูก โดยปลูกระยะห่างระหว่างแถว 5 เมตร และระยะห่าง 
ระหว่างต้น 4 เมตร ขุดหลุม ขนาด 50 x 50 เซนติเมตร โดยแยกหน้าดินไว้ด้านหน่ึง 
คลุกเคล้าปุ๋ยคอกที่หมักทิ้งไว้ รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก จ�านวน 10 กิโลกรัม ก่อนเอา 
กิ่งพันธุ์ลงปลูกจนครบพื้นที่ 35 ไร่
 3. วิธีกำรให้น�้ำ ต้นมะม่วงแต่ละต้นวางระบบการให้น�้าแบบน�้าหยด และวางระบบ 
หัวเจ็ทสเปรย์ไว้ประจ�าทุกต้น ใช้ปั ๊มแรงดันสูงสูบน�้าจากบ่อบาดาล ผ่านท่อส่งขนาด 
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ส่งไปตามท่อพีวีซี เป็นสายหลัก เข้าไปในสวน ก่อนแยกเข้าท่อพีอี 
หัวเจ็ทสเปรย์ ขนาด ½ นิ้ว การให้น�้าปล่อยสลับกันแต่ละแถว เน้นการให้น�้าช่วง  
เช้า - เย็น ประมาณ 4-5 นาทีต่อครั้ง หรือความถี่ของการให้น�้าขึ้นอยู่กับสภาพการณ์
 4. กำรให้ปุ๋ย
  n ให้ปุ๋ยคอกหมักค้างปี ปีละ 2 ครั้ง ประมาณต้นละ 10 กิโลกรัมต่อครั้ง
  n ให้ปุ๋ยทางใบ 2-3 ครั้งต่อปี สลับกันไป ปุ๋ยทางใบเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดผง 
ผสมน�า้ฉีดพ่นทางใบ ราคา 1,000 บาทต่อกล่อง (1 ปี ใช้จ�านวน 3 กล่อง)
 5. กำรห่อผลมะม่วง เพื่อป้องกันผิวมะม่วงเสียดสีกันหรือกระแทกกับกิ่ง ป้องกันโรค
และแมลง ท�าให้สีผิวสวย ลูกมีขนาดโตข้ึน ทางสวนเลือกใช้วัสดุห่อผลมะม่วง ถุงกระดาษ
คาร์บอน ข้างนอกจะเป็นสีน�้าตาลผิวมันน�้าไม่เกาะ ด้านในสีด�า เมื่อห่อไปแล้วจะท�าให้ 
มะม่วงน�้าดอกไม้ สีเขียวนวล ผลโตไม่มีไข่แมลงวันทอง หรือแมลงวันทองเจาะ ถ้าเป็น 
น�้าดอกไม้สีทอง ผิวจะเป็นสีเหลืองทองสวยงาม

 นำยสุริยำ ธงชัย เล่าให้ฟังอีกว่า  
ปัจจุบัน อายุ 57 ปี ทิ้งธุรกิจรับเหมา  
มาสานฝันปลูกมะม่วงน�้าดอกไม้ สีทอง  
เดิมเป็นคนอ�าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 
เปิดศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เขต 6 จังหวัด
ขอนแก่น ฝึกอบรมคนให้ไปท�างานต่าง
ประเทศ และเป ็นผู ้รับเหมาก ่อสร ้าง 
ทั่วไปด้วย อีกทั้งเคยเดินทางไปท�างาน 
ต่างประเทศ (ช่างเชื่อมโลหะ) เช่น ไต้หวัน  
2 ปี, คูเวต 1 ปี, สิงคโปร์ 1 ปี, ดูไบ 1 ปี  
และอิหร่าน 2 ปี เคยได้รับค่าตอบแทน
ประมาณเดือนละ 50,000 บาท เม่ือปี  
พ.ศ. 2548 ได้กลับมาท�าการเกษตรท่ี 
อ�าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น รวมกลุ่ม
ปลูกมะม่วงน�้าดอกไม้ และส่งออกไปขาย
ต่างประเทศ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
ต่อมาปี พ.ศ. 2559 ได้มีแนวคิดที่จะขยาย
พื้นที่การปลูกมะม่วง จึงได้ย้ายมาเริ่มพัฒนา
พื้นที่บ้านป่าคา ต�าบลยางหล่อ อ�าเภอ
ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล�าภู ซึ่งเดิม
เคยปลูกข้าว และปลูกอ้อยโรงงาน ได้ปรับ
เปลี่ยนพื้นที่เป็นการเกษตรแบบผสมผสาน 
เน้นการปลูกมะม่วงน�้าดอกไม้สีทองเป็น 
พืชหลัก จ�านวน 20 ไร่
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 6. กำรเก็บผลผลิต สังเกตเมื่อผลเริ่มแก่ หรือสังเกตจากถุงห่อผลมะม่วงที่ท�าสัญลักษณ์ 
เช่น หมายเลข 1 หมายถึงห่อชุดแรก หมายเลข 2 และ 3 ตามล�าดับ จะเริ่มแกะห่อชุดแรก
สังเกตก้นผลมะม่วงเริ่มเหลืองจึงเก็บ เลือกผลที่แก่จัดเพื่อลดปัญหาการบ่ม ผลมะม่วงที่ได ้
มีผิวสีเหลืองอร่ามนวลงามไร้ต�าหนิ ผิวเต่งตึง ผลใหญ่ ผลไหนที่ยังไม่แก่ก็ปล่อยไว้ก่อน  
รอเก็บชุดต่อไป ทยอยเก็บไปเรื่อย ๆ จนหมด ดังนั้นผลผลิตจึงออกเป็นระยะ ๆ มีไม่มาก 
จนเกินไป ช่วยให้สามารถบริหารการตลาดได้ง่าย
 7. วิธีกำรบ่ม เพ่ือให้การสุกของมะม่วงสม�่าเสมอพร้อมส�าหรับการจ�าหน่ายหรือ 
บริโภค และลดความเสี่ยงจากการเน่า การบ่ม ทางสวนจะบ่มด้วยแก๊สอะเซทธีลีน หรือ 
ถ่านแก๊สที่ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ใส่ถุงพลาสติก ในอัตรา 50 กรัม ต่อมะม่วง 
ประมาณ 20 กิโลกรัม โดยต้องระวังอย่าให้ผลมะม่วงสัมผัสกับถ่านแก๊ส ท�าการปิดคลุม 
ด้วยผ้าใบ 1-2 คืน ก่อนเปิดผ้าใบเพื่อให้มะม่วงเริ่มสุก
 8. กำรผลิตมะม่วง GAP ได้ขอค�าปรึกษาจากนายไพรทอง อินาวัง เจ้าพนักงาน
การเกษตรช�านาญงานรับผิดชอบต�าบลยางหล่อ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสม  
(GAP) ส�าหรับมะม่วง อยู่ในช่วงก�าลังด�าเนินการขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ในปี  
พ.ศ. 2563 นี้

ความยั่งยืนในอาชีพสวนมะม่วง
 ปี พ.ศ. 2561 ได้ถ่ายทอดความรู้การปลูกมะม่วงให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ และ 
มีสมาชิกรวมกลุ่มกัน สามารถจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่มะม่วง การเข้าร่วมโครงการเกษตร 
แปลงใหญ่นั้น ถือเป็นทางเลือกใหม่ ที่ดีกว่า เพราะได้รับความรู้ใหม่ เทคโนโลยีการเกษตร
ที่ทันสมัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในด้านการบริหารจัดการ นับเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งแก่สมาชิกกลุ่มปลูกมะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง ต�าบลยางหล่อ อ�าเภอศรีบุญเรือง  
จังหวัดหนองบัวล�าภู
 ปี พ.ศ. 2563 จึงรวบรวมสมาชิกผู้ปลูกมะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง ในอ�าเภอศรีบุญเรือง 
จ�านวน 18 ราย พื้นที่ 332 ไร่ เพ่ือยื่นขอเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ 
แปลงใหญ่ (มะม่วง) ปี 2564 เพราะผลผลิตของสมาชิกเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว
 ในอนาคตได้วางแผนไว้ว่า จะมีโครงการก่อสร้างโรงงานรวบรวมผลผลิตและบรรจ ุ
ผลผลิตมะม่วงน�า้ดอกไม้ ที่ได้มาตรฐาน GMP ต่อไป

 นำยกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดหนองบัวล�าภู กล่าวว่า การปลูกไม้ผลโดยเฉพาะ
มะม่วง ซึง่เป็นพชืด้ังเดมิตัง้แต่สมัยโบราณ มีการรบัประทานอยูเ่ป็นประจ�า ตลาดต่างประเทศ 
และในประเทศ มีความต้องการมาก โดยเฉพาะมะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง ปลูกครั้งเดียว 
เก็บเก่ียวได้ตลอด การดูแลรักษาก็ไม่ยาก ดังนั้นอยากจะแนะน�าเกษตรกรที่สนใจอยากจะ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท�านา ท�าไร่อ้อย หันมาปลูกไม้ผลโดยเฉพาะมะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง
 นอกจากน้ีนายสุริยา ธงชัย ยังเป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ประเภทท�าสวนมะม่วง ต�าบลยางหล่อ อ�าเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวล�าภู และ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับ
จังหวัดหนองบัวล�าภู ปี 2563 สาขาท�าสวน อีกด้วย
 หำกเกษตรกรท่ำนใดสนใจอยำกศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ ติดต่อสอบถำมได้ที่นำยสุริยำ ธงชัย หมำยเลข
โทรศัพท์ 09 8505 1746 หรือส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอ
ศรีบุญเรือง หมำยเลขโทรศัพท์ 0 4235 3784 n

❝
มะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง	
ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยว 
ได้ตลอด	การดูแลรักษา
ก็ไม่ยาก	ดังนั้นอยากจะ
แนะน�เกษตรกรที่สนใจ
อยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ 
ท�นา	ท�ไร่อ้อย	หันมา
ปลูกไม้ผลโดยเฉพาะ 
มะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง

❞
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เรียบเรียง-ภำพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูล : นิตยสาร “ที่นี่แปดริ้ว”

เกษตรช้อป

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ปากน�้าโจ้โล้ เป็นกลุ ่มแม่บ้านเกษตรกร  
จดัตัง้ขึน้โดยส�านกังานเกษตรอ�าเภอบางคล้า  
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2545 สมาชิก จ�านวน  
15 คน ประธานวิสาหกิจชุมชน คุณทองพูล  
ศรีวรานันท์ ที่ท�าการต้ังอยู่ เลขท่ี 39/4  
หมูท่ี ่1 ต�าบลปากน�า้ อ�าเภอบางคล้า จังหวดั 
ฉะเชิงเทรา

หมี่กรอบ ความอร่อยที่ลงตัว
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรปากน�้าโจ้โล้

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์
 ตั้งแต่จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน 
เกษตรกรปากน�า้โจ้โล้ขึน้มา มกีารผลติสนิค้า 
หลากหลายชนิดโดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่น  
เช่น มะขามแก้ว มะม่วงกวน แต่มีปัญหา 
เรื่องวัตถุดิบไม่มีตลอดทั้งปี จึงได้มีการจัด 
ประชุมระดมความคิดว่าจะผลิตสินค้าอะไร 
ที่สามารถตอบสนองออเดอร์ได้ตลอดทั้งปี  
ได้ข้อสรุปว่าควรผลิตหม่ีกรอบ ซ่ึงเป็น 
อาหารไทย ภูมิปัญญาไทย ที่สืบทอดกันมา 
อย่างยาวนาน ใช้รบัประทานเป็นอาหารว่าง 
หรือเป็นกับข้าวก็ได้ ประกอบกับที่ต�าบล 
ปากน�า้ อ�าเภอบางคล้า เป็นแหล่งของการผลติ 
น�า้ตาลโตนดจากต้นตาล คณุภาพด ีมกีลิน่หอม  
รสหวานเป็นพิเศษ จึงได้น�าน�้าตาลปี๊บจาก 
ต้นตาลโตนดที่ผลิตในชุมชน ใหม่สดทุกวัน  
มาเป็นส่วนผสมของหมี่กรอบสูตรต่าง ๆ  
คลกุเคล้าให้เข้ากันกับน�า้ซอสทีม่รีสชาตเิป็น 
เอกลักษณ์ ได้หมี่กรอบสูตรต่าง ๆ ที่อร่อย 
ลงตัว มีเอกลักษณ์ของความเป็นอาหาร 
ไทยโบราณ และยังเป็นการส่งเสริมการใช้ 
วัตถุดิบภายในชุมชนอีกด้วย

ที่มาของแบรนด์ “คุณย่าพูล”
 หลงัจากได้รบัการฝึกอบรม เรยีนรูเ้รือ่ง 
การสร้างแบรนด์จากหน่วยงานราชการ 
และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ทางกลุ่ม จึงได้ 
ปรึกษากันที่จะสร้างแบรนด์ที่เหมาะสม 
กับผลิตภัณฑ์หมี่กรอบ โดยพิจารณาว่า  
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอาหารไทยโบราณ ดังนั้น  
หากจะสร้างแบรนด์ให้ลกูค้าศรทัธาก็ควรจะ 
เป็นชือ่ของผูส้งูอายหุรอืคนแก่ทีเ่ป็นเจ้าของ 
สตูรอาหารนี ้จงึได้สร้างแบรนด์ “คณุย่ำพลู”  
ขึ้นมา ซึ่งคุณย่าพูลมีตัวตนจริง ๆ ก็คือ  
คุณทองพูล ศรีวรำนันท์ ประธานกลุ ่ม 
แม่บ้านเกษตรกรปากน�า้โจ้โล้ นั่นเอง

น�อัตลักษณ์ภูมิปัญญา 
ผสมผสานธุรกิจสมัยใหม่ 

ปรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ 
ในปัจจุบัน

ในการท�การตลาด 
เพื่อเพิ่มยอดขาย	กลุ่มจะใช้
กลยุทธ์ปรุงสดให้ลูกค้าชม	
โดยเฉพาะที่ตลาดน�า้บางคล้า
จะมีการปรุงสดทุกวัน 
ที่เปิดจ�หน่าย	เป็นการ
เพิ่มยอดขายที่ได้ผลดีมาก

❝

❞
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สินค้าที่ผลิตและกลุ่มเปา้หมาย
 หม่ีกรอบ เป็นอาหารพืน้บ้านแต่โบราณ  
ท�ารับประทานในละแวกบ้านใกล้เรอืนเคยีง  
เก็บรักษาได้ไม่นาน ท�าแล้วก็ต้องรับประทาน 
ให้หมด กลุม่จึงได้น�าภมูปัิญญาของบรรพบุรุษ 
มาดัดแปลง เป ็นการค ้ าสร ้ า งรายได ้  
ผ่านขั้นตอนการผลิตที่สะอาด ถูกหลักอนามัย  
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. ผ่านการ
คัดสรรเป็น OTOP ระดับ 5 ดาว (ปี 2555)  
โดยน�ามาบรรจุกล ่องท่ีทันสมัย ท�าให ้  
หมี่กรอบทั้ง 2 สูตร คือ สูตรโบราณ (ดั้งเดิม)  
และสูตรสมุนไพร คงรสชาติกรอบอร่อย 
เหมือนเดิม มีอายุการเก็บรักษาไว้ยาวนานขึ้น  
สามารถส่งไปขายตามร้านค้า ร้านของฝาก  
จ�าหน่ายให้แก่ นักท่องเที่ยว ผู ้สูงอายุ  
ผู ้บริโภคภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา และ
จังหวัดใกล้เคียง รวมท้ังห้างสรรพสินค้า 
ชั้นน�าของประเทศได้

การเพ่ิมกลุ่มเปา้หมายใหม่
 ทางกลุ่มได้รับความรู้จากการฝึกอบรม 
กับหน่วยงานต่าง ๆ จึงคิดที่จะพัฒนา  
ปรบัปรุงรสชาตขิองหมีก่รอบท่ีเดมิมแีต่สตูร 
โบราณ และสูตรสมุนไพรเท่านั้น โดยคิดค้น 
เพิ่มสูตรหมี่กรอบให้หลากหลาย เพิ่มมูลค่า 
ทางอาหารให้มากขึ้น เช่น สูตรธัญพืช เพื่อ 
คนที่รักสุขภาพ สูตรต้มย�ากุ้ง เพื่อผู้ที่ชอบ 
รสชาติที่แปลกใหม่ สูตรมันกุ้งที่กลมกล่อม  
ซึ่งเป็นตัวเลือกส�าหรับลูกค้าเป้าหมายใหม่  
ได้ทดลองสูตรใหม่ ๆ ไม่เบื่อและจ�าเจ  
จะท�าให้ลกูค้าอยู่กับสนิค้าของเราได้นานข้ึน  
และเพิ่มกลุ ่มลูกค้าจากผู ้สูงอายุมาเป็น 
กลุ่มวัยรุ่น และคนสมัยใหม่มากขึ้น

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่
 การน�าอัตลักษณ์ภูมิปัญญาแต่ดั้งเดิม 
มาผสมผสานการท�าธุรกิจสมัยใหม่ ปรับให ้
เข้าสู่ชีวิตไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน กลุ่มจึงได้มี 
แนวคิดที่จะผลิตหมี่กรอบให้มีความทันสมัยขึ้น 
โดยมีลักษณะเป็นก้อนพอดีค�า เพื่อความสะดวก 
ในการรับประทาน พกพาไปได ้ทุกที่  
หิวเมื่อไรก็เปิดกล่องรับประทานได้เลย  
และยังใช ้บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามสะอาด 
ไม่ปนเปื้อน อายุสินค้าเก็บได้นาน 1 เดือน 
ทางกลุ่มเชื่อว่าจะเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น 

กลุ่มวัยท�างาน ที่ต้องการความสะดวกสบาย
อย่างแน่นอน และยังคงรักษากลุ่มลูกค้าเดิม
ไว้ได้ด้วย
 นอกจากนี้กลุ่มยังได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิต
สินค้า OTOP เกษตรแปรรูป ในการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่  
เป ็นเมอแรงค ์มะม ่วงน�้าดอกไม ้สีทอง  
ซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีมะม่วง
น�้าดอกไม้สีทอง ที่เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และปริมาณมาก กรมส่งเสริมการเกษตรจึง 
ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ท่ีช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น  
เป็นผลิตภัณฑ์เมอแรงค์มะม่วงน�้าดอกไม้
สีทอง ท่ีมีรสชาติอร่อย รับประทานง่าย 
เหมาะกบัทกุเพศ ทกุวยั รวมถงึนกัท่องเทีย่ว
ชาวไทยและต่างประเทศ ที่ต้องการซื้อไป 
รับประทานเอง หรือเป็นของฝากอีกด้วย

การตลาดและแหล่งจ�าหน่าย
 ปัจจุบันหมี่กรอบตรา “คุณย่ำพูล”  
มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกซ้ือหาตามความชอบ  
จ�านวน 10 สตูร ได้แก่ สตูรโบรำณ (ดัง้เดมิ)  
สูตรสมุนไพร สูตรธัญพืช สูตรต้มย�ำกุ้ง  
สูตรมันกุ้ง สูตรใบเตย สูตรสับปะรด สูตร 
มะเขือเทศรำชินี สูตรขำ้วกล้องไรซ์เบอร์ร ี
สูตรมะม่วง 3 รส ผลิตภัณฑ์น�้าหนักสุทธิ  
110 กรัม ราคากล่องละ 35 บาท โดยจ�าหน่าย 
อยู ่ที่วัดสมานรัตนารามทุกวัน ตลาดน�้า 
บางคล้าทกุวนัเสาร์ อาทิตย์ ห้างสรรพสนิค้า 
ช้ันน�า เช่น เดอะมอลล์ สยามพารากอน  
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีจ�าหน่ายที่แม็กแวลู  
ปั้มน�้ามันปตท.ร้านจิ๊ฟฟี่ ร้านขายของฝาก 
หลายแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด 
ใกล้เคียง รวมทั้งจ�าหน่ายทางระบบขนส่ง 
พัสดุไปรษณีย์อีกหลายจังหวัด ในการท�า 
การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย กลุ ่มจะใช  ้
กลยุทธ์ปรุงสดให้ลูกค้าชม โดยเฉพาะที่  
ตลาดน�้าบางคล้า จะมีการปรุงสดทุกวัน 
ทีเ่ปิดจ�าหน่าย เป็นการเพิม่ยอดขายท่ีได้ผล 
ดีมาก
 สนใจผลิตภัณฑ์สอบถำมรำยละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่ คุณบุญมี ศรีสุข ท่ีปรึกษำ 
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรปำกน�้ำ 
โจ้โล้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0 3813 3174  
หรือ 08 1928 8216 n
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 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นำงกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร  
เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก  
The International Horticultucal Exposition : EXPO 2022 Floriade Almere  
ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งน้ีจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลให้การเตรียมการจัดงานเกิดความล่าช้ากว่าก�าหนด  
แต่ไม่มีผลกระทบกับก�าหนดการส�าคัญต่าง ๆ ของการจัดงาน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะ
หน่วยงานหลัก ได้ร่วมกันปรับแผนการด�าเนินการโครงการดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

ชายคา DOAE
เรียบเรียง : สุรนันท์ หล�าริ้ว ส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ข้อมูล-ภำพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ ส�านักงานเลขานุการกรม

 เ ม่ือวันที่  30  มิ ถุนายน 2563  
นำยธนำ ชีรวินิจ เลขำนุกำรรัฐมนตรี
ว ่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พร้อมด้วยนำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร ร่วมประชุม
หารือกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด 
ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อพิจารณาการรับซ้ือผลผลิต
คุณภาพจากระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ น�าร่องสินค้าเป้าหมาย ได้แก่  
กล้วยและอะโวคาโด ซึ่งมีแผนจัดท�าบันทึกความเข้าใจในข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ 
ซื้อขายผลผลิตและพัฒนาเกษตรกรร่วมกัน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เตรียม 
ความพร้อมกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ไว้แล้ว

 เ ม่ือวันที่  30 มิถุนายน 2563 นำยเข ้มแข็ง  
ยุติธรรมด�ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร พร้อมด้วย 
คณะผู ้บริหารและเจ ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร  
เปิดตัวโครงการ กสก. ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ณ บริเวณ 
ลานอเนกประสงค์หน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ  
ท�านอง สิงคาลวณิช อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร  
เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างค่านิยมและจิตส�านึกให้เจ้าหน้าท่ี
กรมส่งเสริมการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เห็นความส�าคัญ ในการใช้สาธารณูปโภคของหน่วยงาน 
อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
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 เม่ือที่  26 มิถุนายน 2563 นำยทวี มำสขำว รองอธิบด ี
กรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานโครงการ 
บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดระยอง โดยได้เน้นย�้าการสร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการ การให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต  
การท�างาน อย่างมีเป้าหมายท่ีชัดเจน และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
เชิงพื้นท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ท้ังเกษตรกร 
และหน่วยงานของจังหวัด นอกจากยังได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที ่
ของศูนย์ฯ เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจ รวมท้ังเยี่ยมชมแปลงพืชสมุนไพร 
สับปะรดประดับ ทุเรียน และปลูกต้นรวงผึ้งอีกด้วย

 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 
นำยชำตรี บุญนำค รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมกำรเกษตร ลงพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงาน 
ของศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้าน
โคกสว่าง อ�าเภอแวงใหญ่ ซึ่งได้ 
รวมกลุ่มผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้าวแตนให้มีเอกลักษณ์และรสชาติ
เฉพาะตัว จ�าหน่ายเป็นสินค้า OTOP 
ระดับ 5 ดาว มีชื่อเสียงของอ�าเภอ

แวงใหญ่และเป็นธุรกิจที่ท�ารายได้ให้กับคนในชุมชน รวมท้ังตรวจเยี่ยม
การด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู ้เศรษกิจพอเพียงชุมชนบ้านสระแก้ว  
อ�าเภอชนบท ซ่ึงได้รวมกลุ่มผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ได้รับมาตรฐาน
อินทรีย์ ทั้งน้ีได้ร่วมวางแผนกับเครือข่ายเพื่อน�าผลิตภัณฑ์วางจ�าหน่าย 
ในตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) พร้อมเป็นแหล่งธนาคาร
อาหาร (Food Bank) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนเกษตร
และชุมชนอีกด้วย

 เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นำยอำชว์ชัยชำญ เลี้ยงประยูร  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงพ้ืนที่จังหวัดตาก ตรวจเยี่ยม 
การด�าเนินงานของส�านักงานเกษตรอ�าเภอท่าสองยาง ส�านักงานเกษตร
อ�าเภอแม่ระมาด พร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ รวมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติ บ้านพะกอยวา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท�าการเกษตรบนพ้ืนที่สูงของ 
ชนเผ่าปะกากะญอ และเป็นต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสานกับ 
การจัดการพื้นที่ท่ีเหมาะสมกับพื้นที่การเกษตร ร่วมกับภูมิปัญญา 
พ้ืนบ้านที่มีอยู ่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพ้ืนที่ ตามแนวคิด  
โคก-หนอง-นา โมเดล อย่างเป็นระบบ
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เรียบเรียง - ภำพ : กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

เกษตรวิจัยต่อยอด

ตอนที่

3
กรมส่งเสริมการเกษตร

เดินหน้าศึกษารูปแบบการส่งเสริมฯ
เพ่ือลดสารเคมีพืชผักและไม้ผล

“ปรับเปลีย่นวิธีการปลกูพริกสู่วิถกีารผลิตแบบเกษตรอนิทรยี”์

ลดการใช้สารเคมีในพริก 
ของเกษตรกรจังหวัด 
น่าน	โดยกระบวนการ 

มีส่วนร่วม

 จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวเป็น  
“โจทย์ของพืน้ท่ี” ให้ทมีวจิยัทีป่ระกอบด้วย 
นักส ่ ง เส ริมการ เกษตรในส ่ วนกลาง  
ส่วนภูมิภาคและกลุ่มเกษตรกรที่อาสาเป็น 
นักวิจัยท้องถิ่น มาร่วมกันค้นหาแนวทาง 
เพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
และเกษตรแปลงใหญ่เป็นกลไกหลักใน 
การท�างาน ผ่านการจัดเวทีชุมชน เพื่อท�า 
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างทีมวิจัย
 “กิจกรรมเพื่อให้รู้จักตนเอง” ได้แก่  
กิจกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์ ต้นทุน  
และปัญหาการผลิตพริก ซ่ึงพบว่า นักวิจัย 
ท้องถิ่นมีการใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์ 
ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

 “กจิกรรมกำรตรวจเลอืดเพือ่หำระดบั 
สำรเคมีตกค้ำงในเลือด” พบว่ามีนักวิจัย 
ท้องถ่ินเพียง 1 รายที่ผลเลือดปกติ อยู่ใน 
ระดับมีความเสี่ยงร ้อยละ 61.9 และ 
ไม่ปลอดภัยร้อยละ 33.3 ท�าให้เกษตรกร 
เริ่มตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีว่าเป็น 
เรื่องใกล้ตัว
 “กิจกรรมวิเครำะห์กำรตลำดด้วย  
BMC (Business Model Canvas)”  
พบว่าช่องทางการจ�าหน่ายพริกของกลุ่ม 
ยงัมน้ีอย ควรท�าการแปรรปูเพือ่เพิม่ช่องทาง 
ตลาดใหม่ ๆ

 อ�าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เป็นพื้นที ่
ที่เกษตรกรเริ่มหันมาปลูกพริกเพื่อการค้า  
ซึง่ปรบัเปลีย่นจากการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์  
แต่การปลูกพริกก็ประสบปัญหาโรคและ 
แมลงศตัรูพชื ซึง่เกษตรกรขาดความรูใ้นการ 
ป้องกันก�าจัดอย่างถูกวิธี ส่งผลต่อปริมาณ 
และคุณภาพผลผลิตพริกท่ีออกสู่ตลาดไม่ดี 
เท่าที่ควร
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เพื่อลดความเสี่ยงจากโรค แมลง รวมทั้ง 
การปลูกพริกหลากหลายสายพันธุ ์ เพื่อ 
รองรับการแปรรูปเป็นพริกป่นในอนาคต
 ในการวจัิยครัง้นีปิ้ดท้ายด้วย “กจิกรรม 
สรุปผลและคืนข ้อมูลกำรด�ำเนินงำน 
โครงกำรวิจัย” ที่ทีมวิจัยได ้น�าเสนอ 
ข ้อมูลสู ่ ชุมชน โดยคัด เลือกข ้อ มูล ท่ี  
“ทรงพลงั” และ “สร้ำงผลกระทบ” ต่อการ 
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของ 
นักวิจัยท้องถิ่น คือ ผลกำรตรวจสำรพิษ 
ในเลือดที่ลดลงจากที่มีความเสี่ยงก่อน 
ท�าการวิจัยมาอยู ่ในระดับปลอดภัยหลัง 
จากท�าการวิจัย ข้อมูลต้นทุนกำรผลิต 
เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิตแล้ว 
พบว่าต้นทุนการผลิตตามกรรมวิธีการใช้ 
สารชีวภัณฑ์จะมีต ้นทุนต�่าที่สุด แต่ให  ้
ผลผลิตเฉลี่ยไม่แตกต่างจากกรรมวิธีอื่น  
และจากการน�าผลผลิตไปตรวจสารพิษ 
ตกค้างไม่พบสารเคมีกลุ่มออแกโนเฟสเฟต  
กลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มไพเรทรอย และกลุ่ม 
ออแกโนคลอรีนตกค้างในผลผลิต
 ตลอดระยะเวลาของกระบวนการ 
วิจัย นักวิจัยท้องถ่ินเกิดความตระหนักต่อ 
การของลดการใช้สารเคมีในแปลงพริก  
และเกิดความมั่นใจในการใช้สารชีวภัณฑ์ 
เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีมากขึ้น โดยม ี
ตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับนักวิจัย 
ท้องถ่ินที่ เห็นได ้ชัดอย่าง นายรุ ่งเรือง  
กองอุดมกิจ หรือพ่อเรือง นักวิจัยท้องถิ่น 
ผูม้ปีระสบการณ์ท�าเกษตรมายาวนาน ได้พดู 
ถึงความรู้สึกแรกเมื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย 
ว่า “ดีใจที่มีโครงการนี้ เพราะรู ้จักแต่ 
การใช้สารเคม ีแต่กห่็วงสขุภาพ” ภายหลงั 
จากได้ร่วมเรียนรู้และด�าเนินการตามหลัก 
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)  
พร้อมทั้งมีการจดบันทึกข้อมูลการปลูก  
การฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์และสารเคมีตาม 
หลักวิชาการ ท�าให้ปัจจุบันแปลงพริกของ 
พ่อเรืองเป็นแปลงพริกต้นแบบในการใช้ 
สารชีวภัณฑ์ที่หันหลังให้กับสารเคมีอย่าง 
ถาวร เพราะมีความมั่นใจในประสิทธิภาพ 
ของการใช้สารชีวภณัฑ์ต่อการท�าการเกษตร

 “กิจกรรมแปลงทดสอบเทคโนโลยี”  
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีตามหลัก 
วิชาการกับสิ่งที่นักวิจัยท้องถิ่นปฏิบัติ โดย 
คัดเลือกนักวิจัยท้องถิ่นจ�านวน 3 ราย  
ที่สมัครใจและต้องการเรียนรู ้เทคโนโลยี 
อย่างถกูต้องตามหลกัวชิาการ จากนัน้ร่วมกนั 
คัดเลือกเทคโนโลยีที่จะทดสอบในแต่ละ 
แปลงจากทกัษะและประสบการณ์ท่ีนกัวจิยั 
ท้องถิน่เคยปฏิบตัมิาก่อน จ�านวน 4 วธิ ีดงันี้
 วิธีที่ 1 การปลูกพริกโดยใช้ชีวภัณฑ์
 วิธีที่ 2 การปลูกพริกโดยใช้สารเคมี
 วิธีที่ 3 การปลูกพริกโดยใช้ชีวภัณฑ์ 
ร่วมกับสารเคมี
 และวิธีที่ 4 การปลูกพริกตามวิธีปฏิบัติ 
ของเกษตรกร
 ภายใต้กติกาที่นักวิจัยท้องถิ่นต ้อง 
ส�ารวจและบันทึกข ้อมูลโรคและแมลง 
ที่พบในแปลงทดสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต พบว่าวิธีท่ี 1  
การปลูกพริกโดยใช ้สารชีวภัณฑ ์  คือ  
ไตรโคเดอร์มา 250 กรัมผสมน�้า 20 ลิตร  
เชื้อราบิวเวอเรีย 200 กรัมผสมน�า้ 20 ลิตร  
และเชื้อ Bacillus subtilis (BS) 200 กรัม 
ผสมน�า้ 20 ลิตร และวิธีที่ 3 การปลูกพริก 
โดยใช้ชีวภัณฑ์ร่วมกับสารเคมี สามารถ 
ควบคุมการท�าลายของแมลงศัตรูและ 
การระบาดของโรคได้ ทัง้ 2 วธินีีส้ามารถลด 
การใช้สารเคมีในพริกได้เหมาะสม

 ส่วนกิจกรรมเสริมความรู้ 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
 กิจกรรมแรก คือ “กิจกรรมกำร 
ถ ่ำยทอดเทคโนโลยีแบบมีส ่วนร ่วม”  
เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ในการป้องกันก�าจัดโรคและแมลงศัตรูพริก  
อาทิ การวินิจฉัยโรคในพริก เพื่อให้ทราบ 
อาการ และสาเหตุของโรคที่พบบ่อย เช่น  
โรครากเน่าโคนเน่าพริก โรคกุ้งแห้งหรือ 
แอนแทรคโนส (Anthracnose) โรคใบจุด  
(Leaf spot) โรคเน่าเปียกหรือราขนแมว 
ในพริก รวมถึงการใช้สารชีวภัณฑ์อย่าง 
ไตรโคเดอร์มาก�าจัดเชื้อราในพริก
 กิจกรรมที่สอง คือ “กำรศึกษำดูงำน 
แบบมีส่วนร่วม” ท�าให้นักวิจัยท้องถิ่นได้  
“เปิดมุมมองใหม่” จากการได้เรียนลัด 
ประสบการณ ์ของเกษตรกรต ้นแบบ 
ท่ี ป ระสบความส� า เ ร็ จ  ก ่ อ เ กิ ด เป ็ น  
“แรงบนัดำลใจ” ในการสร้าง “เป้ำหมำย”  
เพื่อการพัฒนาตนเอง โดยนักวิจัยท้องถ่ิน 
จะร่วมกันก�าหนดประเด็นการดูงานตาม 
ความต้องการ คือ การผลิตพริกปลอดภัย  
โรคและแมลงศัตรูพริก การบริหารจัดการ 
กลุ่ม และการตลาด หลงัจากการศกึษาดูงาน 
มีการสรุปบทเรียนร่วมกันในเวทีชุมชน  
พบว่าสิง่ทีน่กัวจิยัชมุชนได้เรยีนรู ้คอื การน�า 
แนวคิดการผลิตแบบอินทรีย์มาประยุกต์ใช ้
ในการปลกูพรกิ การปลกูพชืแบบผสมผสาน 
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 แม้โครงการวจิยัจะจบลงแล้ว แต่นกัวจิยั 
ท้องถิ่นอ�าเภอนาหมื่นยังเดินหน้าวิจัย 
ต่อเนื่องกับ โจทย์วิจัยใหม่ คือ ศึกษา  
“ผลของระยะห่างระหว่างต้นพริกท่ีปลูก”  
เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตกับผลผลิต 
ทีไ่ด้รบั ระหว่างการปลกูพรกิในระยะต่าง ๆ   
ทีเ่ป็น “ก้าวทีส่อง” ของนกัวจิยัท้องถิน่ทีจ่ะ 
เดินไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวัง คือ “กำรพึ่งพำ 
ตนเองบนวถิกีำรผลติแบบเกษตรอนิทรีย์”
 ในฉบับหน้าติดตามต่อในตอนท่ี 4  
ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย กรณีศึกษา ภูผาม่าน  
เป็นอ�าเภอหนึง่ในจังหวัดขอนแก่นมชีือ่เสยีง 
เป็นแหล่งปลูกผัก ที่นี้ปลูกผักปลอดภัย 
ท�าอย่างไรให้ปลอดสารด้วยการวิจัยและ 
การส่งเสริม n

ผลของการจัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

นักวิจัยท้องถิ่น คือ กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยฯ จ�านวน 30 ราย

๏  นักวิจัยชุมชน
 มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดการเพิ่มศักยภาพ
 และพัฒนาทักษะในการพึ่งตนเอง
๏  เจำ้หนำ้ที่ส่งเสริมกำรเกษตร
 ได้เรียนรู้และด�าเนินการในการท�างาน
 ส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม

๏  เกิด “กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” 
 จากการลงมือปฏิบัติจริง
๏  เกิด “ทีมเรียนรู้” ที่จะขับเคลื่อนงานส่งเสริม
 การเกษตรแบบมีส่วนร่วม

งาน

คน
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เรียบเรียง-ภำพ : กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

เทคโนโลยเีกษตร

	 “สิ่งส�คัญในการผลิตกระชายด�คุณภาพดีที่ต ้องให ้ความส�คัญ 
เป็นอย่างมาก	คอื	การใช้หัวพนัธ์ุท่ีดี	เลือกพนัธ์ุท่ีเน้ือใน	มสีเีข้มปราศจากโรคแมลง	 
และต้องเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเท่าน้ัน	 เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพ 
และปริมาณสารส�คัญของกระชายด�โดยตรง”

 กระชำยด�ำ มีชื่อวิทยาศาสตร ์คือ  
(Kaemferia parviflora Wall. Ex Baker)  
เป็นพืชล้มลุกที่เป็นที่รู ้จักอย่างกว้างขวาง 
มีสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจ คือ มีฤทธิ์ 
ต้านการอักเสบและต้านเชื้อจุลินทรีย ์  
บ�ารุงหัวใจ และโรคลมทุกชนิด แก้อาการ
ปวดท้อง จุกเสียด ท้องเดิน ขับปัสสาวะ 
เป็นยาอายุวัฒนะ บ�ารุงก�าลัง เป็นต้น  
ซ่ึงในช่วงหลายปีที่ผ ่านมา กระชายด�า
ได ้รับความสนใจจากผู ้บริโภคมากขึ้น  
มีการน�ากระชายด�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ ์
เพื่อการบริโภคหลากหลายรูปแบบ เช่น  
ชากระชายด�า ไวน์กระชายด�า กระชายด�าผง  
เป็นต้น
 กระชายด� า น้ันนอกจากผลิต เพื่ อ 
การบริโภคในประเทศแล้ว ยังมีการผลิต 
เพื่อส่งออกอีกด้วย โดยประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญ 
คือ เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งส่วนมากจะมีการซื้อ 
ในลักษณะของกระชายด�าอบแห้ง และ 
การจะผลิตเพื่อส่งออกนั้น ต้องผลิตให้ได้ 
คุณภาพและมาตรฐาน ต้ังแต่กระบวนการ 
เพาะปลกู การเก็บเกีย่วไปจนถึงการแปรรปู 
จึงจะสามารถส่งออกได้

การผลิตกระชายด�าคุณภาพ
เพ่ือการส่งออก
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การผลติกระชายด�าอยา่งมคีณุภาพ
 การปลูกกระชายด�าที่ดี ควรเริ่มจาก 
การ เตรี ยมพื้ นที่  โดยพื้ นที่ ที่ จะปลูก 
กระชายด�า ควรเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการสะสม 
ของโรคแมลงมาก่อน ไม่มีสารตกค้างในดิน  
มีความลาดเอียงที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน 
การท่วมขังของน�้า ซึ่งจะส่งผลให้หัวกระชายด�า 
เกิดการเน่าได้
 กระชายด�านยิมปลกูโดยการใช้หวัพันธุ์  
หัวกระชายด�า หัวหนึ่ งจะมีหลายแง ่ ง  
ให้หักออกมาเป็นแง่ง ๆ ก่อนน�าไปปลูก 
ควรทารอยแผลของแง ่งที่ถูกหักออกมา 
ด้วยปูนกินหมากหรือจุ่มน�้ายากันเชื้อราแล้ว 
ผึ่งในที่ร่มจนหมาดหรือแห้งก่อนน�าไปปลูก
 การเตรียมการก่อนปลูก ใส่ปูนขาว 
เพื่อปรับสภาพดิน 200-400 กิโลกรัมต่อไร่  
ไถกลบทิ้งไว้ 10-15 วัน ไถพรวน 2 ครั้ง  
ตากดินไว้ 3 สัปดาห์ หลังจากนั้น เตรียม 
แปลงปลูก โดยยกแปลงกว้าง 1.50 เมตร  

สูงประมาณ 25 เซนติเมตร ขุดหลุมลึก 
ประมาณ 10-15 เซนติเมตร แล้วน�าหัวพันธุ ์
ลงปลูกประมาณ 2-3 หัว ระยะห่างระหว่างต้น  
30x30 เซนติ เมตร กลบดินให ้แน ่น  
รดน�้าให้ชุ่ม
 การดูแลรักษากระชายด�า เมื่อต ้น 
กระชายด�าอายไุด้ 1 เดอืน ควรมกีารดายหญ้า 
ก�าจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมีและควรดูแล 
ให้แปลงปลูกสะอาดอยู่เสมอ การให้ปุ ๋ย  
ควรใช้ปุ ๋ยคอกมูลไก่ผสมแกลบรองพื้น  
หรือใช้ปุ๋ยชีวภาพฉีดพ่นพร้อมกับการก�าจัด 
วัชพืชและพรวนดินเมื่อมีใบ 2-3 ใบ  
และให้อีกคร้ังเมื่อออกดอก ไม่ควรใช ้ 
ปุ๋ยเคมีกับกระชายด�า เพราะจะท�าให้เกิด 
สารตกค้างในหัวกระชายด�า และจะท�าให ้
หน่อกระชายด�าทีเ่กดิใหม่ยาวและสหีวัไม่ด�า  
คุณภาพเปลี่ยนไป การให้น�้า ควรให้ตาม 
ความเหมาะสม รดน�้าให้พอชุ่มแต่ไม่แฉะ  
คอยระวังอย่าให้น�า้ขัง

รู้จักกระชายด�า
 กระชายด�า เป ็นพืชล ้มลุก อยู ่ ใน 
วงศ์เดียวกับกระชาย ข่า ขิง และขมิ้น  
ล�าต ้นเมื่อเ ติบโตเต็มท่ีจะสูงประมาณ  
30 เซนติเมตร ล�าต ้นอวบน�้ า เหมือน 
พืชล ้มลุกทั่ วไป มี เหง ้า ( หัว) ใต ้ดิน  
เนื้อในมีสีม่วง ซึ่งสีของเนื้อกระชายด�า 
ที่มีคุณภาพดีจะมีสีม ่วงถึงม่วงเข้มหรือ 
ม่วงด�า มีกลิ่นเฉพาะตัว
 ในประเทศไทย มกีารปลกูกระชายด�ามาก 
ตามแถบที่เป ็นภูเขา มีการปลูกมากใน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และจังหวัดเลย  
โดยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูก 
กระชายด�าคือ เป ็นพื้นที่ที่มีความสูง 
จากระดับน�้ าทะเล 500-700 เมตร  
ดินมีความร่วนซุย ระบายน�้าได้ดี
 สายพันธุ ์ของกระชายด�า สามารถ 
จ�าแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือสายพันธุ ์
ใบแดง มีเนื้อในหัวสีเข้ม และ สายพันธุ ์
ใบเขียว มีเนื้อในหัวสีจาง
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 โรคท่ีพบมากในการปลูกกระชายด�า 
คือ โรคเหี่ยวหรือโรคหัวเน่า ท่ีเกิดจาก 
เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum  
จะท�าให้ต้นมีอาการใบเหลือง ต้นเหี่ยว และ 
หัวเน่าในที่สุด สามารถก�าจัดได้โดยถอนเก็บ 
ส่วนที่เป็นโรคเผาทิ้งท�าลายนอกแปลงปลูก  
ส ่วนการป ้องกันโรคให ้ ใช ้ท ่อนพันธุ  ์
ที่ ป ล อ ด จ า ก โ ร ค  ไ ม ่ ป ลู ก ซ�้ า ที่ เ ดิ ม  
ปลูกหมุนเวียนทุกป ีด ้วยพืชตระกูลถั่ว  
หรือพืชหมุนเวียนอ่ืน ๆ ในแหล ่ง ท่ีมี 
การระบาดของโรค
 กระชายด�าจะเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ  
8-12 เดือน หรือสังเกตจากใบและล�าต้น 
จะเริม่เหีย่วแห้งและหลดุออกจากต้น ระยะนี ้
คือระยะพักตัวของกระชายด�าเพราะจะ 
ท�าให้กระชายด�ามีโอกาสสะสมอาหาร 
และตวัยาได้เข้มข้นอย่างเตม็ท่ี จงึเป็นระยะ 
ที่เก็บเกี่ยวได้ดี เก็บเก่ียวโดยใช้จอบหรือ 
เสียมขุดหัวกระชายด�าข้ึนมา เคาะดินให้หลุด 
ออกจากหัว จากนั้น ตัดราก และน�าไปล้างน�า้ 
ให้สะอาด ผึ่งลมให้แห้ง น�ามาท�าแห้ง 
โดยหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ น�าไปตากแดด หรือ 
อบให้แห้งโดยใช้เครื่องอบ ด้วยอุณหภูมิ  
55 องศาเซลเซียส น�าไปบรรจุถุงพลาสติกใส  
2 ชั้น ปิดปากให้สนิท น�าเข้าเก็บในห้อง 
ที่สะอาด ไม่อับชื้น มีอากาศถ่ายเทดี

 ส่ิงส�าคญัในการผลติกระชายด�า 
คุณภาพดีที่ต ้องให้ความส�าคัญ 
เป็นอย่างมาก คอื การใช้หวัพันธุท์ีดี่  
เลือกพันธุ์ที่เนื้อในมีสีเข้มปราศจาก 
โรคแมลง และต้องเกบ็เกีย่วในช่วงเวลา 
ที่เหมาะสมเท่านั้น เพราะจะส่งผลต่อ 
คุณภาพและปริมาณสารส�าคัญของกระชายด�า 
โดยตรง

 

กลุ่มผลิตกระชายด�าคุณภาพ
 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไฮแลนด์ ต้ังอยู ่ในพื้นที่ต�าบลเข็กน้อย อ�าเภอเขาค้อ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมตามระบบเกษตรแปลงใหญ ่
จากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีสินค้าหลัก คือ กระชายด�าสด แห้ง และผง มีตลาด 
รองรับทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลี
 จุดเด่นของกระชายด�าจากวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไฮแลนด์ คือ มีการปลูก 
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ท�าให้กระชายด�ามีคุณภาพที่ดี มีปริมาณสารส�าคัญที่เหมาะสม  
และมีการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง  
รวมกลุ่มกันซ้ือปัจจัยการผลิตท�าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ รวมทั้งมีการสร้าง 
จุดรวบรวมและแปรรูปผลผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับผลผลิตของกลุ่ม
 ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสำวิตรี ทรงศิรินันทกุล หมำยเลข 
โทรศัพท์ 08 4558 8709 n
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เรียบเรียง-ภำพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

	 เกษตรเช็คอินฉบับนี้	เรายังคงน�เสนอศูนย์ปฏิบัติการ
ทีไ่ด้รบัการส่งเสริมและพฒันาจากกรมส่งเสรมิการเกษตร	
ให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรส�หรับวิสาหกิจ
ชุมชนและบุคคลทั่วไป	อีก	7	ศูนย	์เป็นตอนที	่3	(ตอนจบ)	
โดยจะยังคงพาทุกท่านสัมผัสบรรยากาศในการพักผ่อน 
และการเรียนรู้วิถีด้านเกษตรกรรมของท้องถ่ินนั้น	 ๆ	 ไป
พร้อมกัน	เริ่มต้นกันที่

 ศนูย์ขยายพันธุพื์ชที ่3 จังหวดันครราชสมีา ต�าบลโนนสงู  
 อ�าเภอโนนสูง กิจกรรมที่น่ำสนใจ นักท่องเที่ยวสามารถ 
ปั ่นจักรยานชมแปลงเรียนรู ้การปลูกพืชการอนุบาลพันธุ ์พืช  
การขยายพันธุ์ไม้ผล รวมถึงการฝึกปฏิบัติเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
เพื่อน�าความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพต่อไปได้

 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ต�าบลนาบอน อ�าเภอนาบอน กิจกรรมที่น่ำสนใจ ที่นี่มีแปลง 
สาธิตการปลูกส้มโอทับทิมสยาม สามารถเรียนรู ้เทคนิคการ 
ขยายพันธุ์พืช ศึกษาและเรียนรู้อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้

ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร
สู่การเป็น ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

21
ตอนที่ 3

เกษตรเช็คอิน

(ตอนจบ)

15

16
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 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ต�าบลเมืองยาง  
 อ�าเภอช�านิ กิจกรรมท่ีน ่ำสนใจ นักท่องเท่ียวสามารถ 
ปั่นจักรยานชมสวน พืชในโรงเรือน แปลงพืชปลูกใหม่ เรียนรู ้
และเยี่ยมกระบวนการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ เช่น  
กล้วยหอมทอง เป็นต้น

 ศนูยข์ยายพันธุพื์ชท่ี 6 จงัหวดัพิษณโุลก บ้านบางทราย  
 ต�าบลงิ้วงาม อ�าเภอเมืองพิษณุโลก กิจกรรมท่ีน่ำสนใจ  
ชมทุ่งทานตะวันท่ีบ้านสะพรั่งในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 
นอกจากนี้ยังมี ทุ่งปอเทืองให้ชมในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม 
สามารถศึกษาเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่ว่าจะเป็น กล้วย  
อ้อยโรงงาน และหน่อไม้ฝรั่ง มีแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วย 
และเรือนกล้วยพิษณุโลกให้เข้าชมอีกด้วย

 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล�าพูน ต�าบลศรีบัวบาน  
 อ�าเภอเมืองล�าพูน กิจกรรมที่น่ำสนใจ ที่นี่นักท่องเที่ยวจะพบ 
กับอุทยานกล้วยไม้พื้นเมือง รวมถึงการเรียนรู ้ด้านการเกษตร  
ชมแปลงเรียนรู้แม่พันธุ์ สตรอว์เบอร์รี กล้วยน�้าว้า ปูเล่ จิงจูฉ่าย 
ตะไคร้พันธุ์ขาวหยวก และแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ต�าบล 
 พลับพลาไชย อ�าเภออู่ทอง กิจกรรมที่น่ำสนใจ พบกับกิจกรรม 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามฤดูกาลถึง 7 เทศกาล มีทุ่งทานตะวันและ
สามารถเรียนรู้การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ชมแปลงเรียนรู้การ 
ขยายพนัธุส์บัปะรดส ีชมและเชค็อนิแปลงกระบองเพชรหลากหลาย
สายพันธุ์

 ศูนยข์ยายพันธุพื์ชที ่10 จงัหวดัอดุรธาน ีต�าบลเมอืงเพยี  
 อ�าเภอกุดจับ กิจกรรมท่ีน่ำสนใจ ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน เรียนรู้ 
การเพาะปลูก ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับกิจกรรมด้านการผลิต 
และขยายพันธุ์พืช ด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กิจกรรม
การชมวิถีประมงน�้าจืดพื้นบ้าน ชมการยกยอตกปลาริมเขื่อน 
ห้วยหลวง สนุกกับการปั่นจักรยานชมวิวบริเวณรอบศูนย์ฯ ซึ่ง
เป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างลงตัว

 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ถือได้ว่าเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยว 
ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจ  
โดยเฉพาะบรรยากาศวิถีชีวิตแบบชนบทที่ใช้ภูมิปัญญาทางการเกษตร 
ประกอบกับความเหมาะสมด้านสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม 
ท�าให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางศักยภาพ การท่องเท่ียว
ประเภทนี้ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะยังคงส่งเสริม
และพฒันาศนูย์ปฏบิตักิารในสงักดัให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร 
เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์เพิ่มมาก
ขึ้นจากทรัพยากรที่มีอย่างจ�ากัดต่อไป n
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ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์
https://agrotourismapp.doae.go.th/
และแอปพลิเคชัน “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร”

ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
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สาระเกษตร

	 ที่ผ่านมา	เกษตรกรไทยจะคุ้นเคย 
จากการเป็นผูผ้ลติในฐานะของการผลติ 
อาหาร	ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก	ผลไม	้หรือ 
แม้แต่เลี้ยงสัตว์ก็ตาม	 ซ่ึงสอดคล้อง 
กับที่ทางส�นักงานราชบัณฑิตยสภา	 
(ม.ป.ป.)	 ได้ให้ความหมายของค�ว่า	 
เกษตรกรไทย	หมายถึง	ผู้ทีอ่าศยัท่ีดนิ 
ที่นาเพื่อเพาะปลูกพืชผล	 เลี้ยงสัตว์	 
ต่อมาขยายความรวมไปถึงผู ้ที่ ใช  ้
แหล่งน�้าท�ประมง

 รู ป แ บ บ ก า ร ท� า ก า ร เ ก ษ ต ร ข อ ง 
ประเทศไทยในอดีต เป็นในรูปแบบต่างคน  
ต่างท�า และเกษตรกรเป็นเกษตรกรรายย่อย  
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ได้ก�าหนดให้มีระบบส่งเสริม 
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ท่ีมีการบริหาร 
ร่วมกัน โดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง 

ในการด�าเนินงาน สนับสนุนให้เกษตรกร 
รวมกลุม่กนัผลติ ร่วมกันจดัหาปัจจยัการผลิต 
ที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และน�าเทคโนโลยี 
การเกษตรที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อลดต้นทุน  
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจน 
มีการบริหารจัดการด้านการตลาด เป็นการ 
ด�าเนนิงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐั  
ภาคเอกชน และเกษตรกร
 จากการท่ีเกษตรกรได้เรยีนรู้การท�างาน 
แบบแปลงใหญ่ ท่ีมีการท�างานเป็นกลุ ่ม  
มีการวางแผนร่วมกันตั้งแต่การผลิตจนถึง 
การตลาด ท�าให้เกษตรกรมรีปูแบบการค้าที่ 
หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าพืชผัก  
ที่แต่เดิม มีพ่อค้าคนกลาง หรือผู้รวบรวม 
เข้ามารับซื้อผลผลิตถึงแปลงผักเพื่อน�าไป 
จ�าหน่ายอีกทอด แต่เมื่อเกษตรกรมีการ 
บริหารจัดการที่มุ ่งเน้นเรื่องของคุณภาพ 
ผลผลิตเป็นส�าคัญ ท�าให้ผลผลิตพืชผักเป็น 
ที่ต้องการของกลุ่มตลาดห้างค้าปลีก หรือ 
ท่ีเรยีกว่า Modern trade มากยิง่ข้ึน รปูแบบ 
การค้าท่ีเกษตรกรท�ากับห้างค้าปลีกจะม ี
การตกลงเรื่องของชนิด คุณภาพ ปริมาณ  
และราคาของสนิค้า ท�าให้เกษตรกรสามารถ  
วางแผนการผลิตได้ตรงตามความต้องการ 
ของตลาด และที่ส�าคัญเกษตรกรมีส่วนใน 
การก�าหนดราคาผลผลติของตัวเอง ส่งผลให้ 
มีรายได้ท่ีแน่นอน ซ่ึงวธิกีารด�าเนนิงานแบบนี้  
เกษตรกรยังคงอยู่ในบทบาทของการผู้ผลิต 
พืชผักท่ีมุ่งเน้นให้ผลผลิตมีคุณภาพ และ 
ปรมิาณตามทีต่กลงกบัคูค้่าไว้ โดยเกษตรกร 
ส่งผลผลิตผักเป็นถุงใหญ่ให้ผู้รับซื้อ
 แต่ในปัจจุบัน มีเกษตรกรบางกลุ ่ม  
ทีท่�าการค้ากบักลุ่มตลาดห้างค้าปลกีบางแห่ง  
ได้มีรปูแบบการค้าทีต่่างไปจากเดมิ กล่าวคอื  
เกษตรกรต้องเป็นผู ้คัด บรรจุผักลงใน 
บรรจุภัณฑ์ หรือมัดก�าตามที่ได้ตกลงไว้กับ 

ห้างค้าปลกี รปูแบบใหม่ทีเ่กดิขึน้น้ี เกษตรกร 
ได้กลำยมำเป็น “ผูผ้ลติในบทบำทกำรเป็น 
ผูค้ดั บรรจพุชืผักสด” ตำมประกำศกระทรวง 
สำธำรณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560  
เรื่อง ก�ำหนดวิธีกำรผลิต เครื่องมือ  
เครื่องใช้ในกำรผลิตและกำรเก็บรักษำ  
ผักหรือผลไม้สดบำงชนิด และกำรแสดง 
ฉลำก ซึ่งเป็นการก�าหนดมาตรการในการ 
ก�ากับดูแลความปลอดภัยผักและผลไม้สด 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองให้ 
ผู ้บริโภคได ้บริโภคผักและผลไม้สดที่มี 
คุณภาพและความปลอดภัย
 ผู้ผลิตในบทบาทการเป็นผู้คัด บรรจุ 
พชืผกัสด นบัเป็นเรือ่งใหม่ส�าหรบัเกษตรกร  
หลายคนอาจไม่คุ้นหู หรือไม่เคยได้ยินเลย 
ก็ว่าได้ เพราะในการด�าเนินการในรปูแบบนี้  
เกษตรกรต้องท�าการคดั บรรจผุกัในสถานท่ี 
ที่ผ ่ านการตรวจรับรองจากกระทรวง 
สาธารณสขุ ดงันัน้ จงึขอสรปุใจความส�าคญั 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับน้ี 
ให้ได้เข้าใจ ดังนี้
 “ผลิต” หมายความว่า การคัดและ 
บรรจผุกัหรอืผลไม้สดทีม่กีารรบัวตัถดิุบจาก 
ผูอ้ืน่ หรอืการคดั และบรรจผุกัหรอืผลไม้สด 
ที่ไม่มีการรับวัตถุดิบจากผู้อื่นแต่มีอาคาร 
หรือโรงเรือนส�าหรับการคัดและบรรจุ
 “กำรคัดและบรรจุ” หมายความว่า  
กระบวนการจัดการผักหรือผลไม้สดหลัง 
การเก็บเกี่ยวตั้งแต่การคัด และบรรจุไว้ใน 
บรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เพื่อการจ�าหน่าย  
ทั้งนี้อาจมีการท�าความสะอาด การตัดแต่ง  
การเคลือบผิว หรือกระบวนการอื่น ๆ เพื่อ 
รักษาคุณภาพของผักหรือผลไม้สดด้วยหรือ 
ไม่ก็ได้
 “ผกัหรอืผลไม้สดบำงชนดิ” หมายความว่า  
ผักหรือผลไม้สดตามบัญชีหมายเลข 1  

เรียบเรียง-ภำพ : กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด
ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

สาระน่ารู ้ 
ส�าหรับเกษตรกรในบทบาท 

การเป็นผู้คัด บรรจุพืชผักสด
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แนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งได้ก�าหนดรายชื่อผักหรือผลไม้สด ไว้ตามมาตรฐานสินค้า 
เกษตร มกษ.9045-2559 การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช ยกตัวอย่างผักสด ได้แก่  
กระเทียม กระเทียมโทน และกระเทียมจีน กะหล�่าดอกรวมทั้ง กะหล�่าเจดีย์ คะน้า  
แตงกวา ถั่วฝักยาว เป็นต้น
 ผู้ผลิตทีม่กีารคดัและบรรจุผกัหรอืผลไม้สดบางชนดิ ต้องปฏิบตัติามวธิกีารผลติ  
เคร่ืองมอื เครือ่งใช้ในการผลติและการเกบ็รกัษา ท่ีได้ก�าหนดเกณฑ์ในการปฏบิตัไิว้ 
ในบัญชแีนบท้ายของประกาศฉบบันี ้หรอืตามมาตรฐานอืน่ทีเ่ทยีบเท่า หรอืไม่ต�า่กว่า 
เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ซึ่งเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ตามบัญชีแนบท้ายตามรายการ ดังนี้

เอกสารอ้างอิง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง ก�าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ  
 เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก
ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา. http://www.royin.go.th/ (2 เม.ย. 63)

 นอกจากน้ี ผู้ผลิตที่มีการคัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดบางชนิด ที่จ�าหน่าย 
ภายในประเทศต้องจดัท�าฉลากท่ีมีข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมภีาษาต่างประเทศ 
ด้วยก็ได้ และต้องแสดงรายละเอียด ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต เลขสถานที่ผลิตอาหาร  
และรหัสสัญลักษณ์หรือรูปแบบใด ๆ ที่บ่งชี้รุ่นการผลิต ส�าหรับผู้ที่มารับซื้อสินค้า 
จากผู้ผลิตที่มีการคัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดบางชนิด ตัวอย่างเช่น ห้างค้าปลีก  
จ�าเป็นต้องจัดให้มีฉลาก หรือจัดให้มีป้ายหรือมีบันทึกแสดงข้อมูลที่ผู ้ผลิต 
ได้จัดท�าขึ้น

 ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับกับผัก 
หรือผลไม้สด บำงชนิด ท่ีผู้ผลิตจ�ำหน่ำยโดยตรงต่อผู้บริโภค หรือที่จ�ำหน่ำยเป็น 
อำหำรพร้อมปรงุและอำหำรส�ำเรจ็รปู ท่ีพร้อมบรโิภคทันที ตำมประกำศว่ำด้วยเรือ่ง 
กำรแสดงฉลำกของอำหำรพร้อมปรุงและอำหำรส�ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที

 ดังนั้น เกษตรกร หรือใครก็ตามท่ีรู ้ว ่าตอนนี้ 
ตัวเองได้กลายมาเป็น ผู้ผลิตในบทบำทกำรเป็นผู้คัด  
บรรจพุชืผกัสด ควรศกึษารายละเอยีดและปฏบิติัตาม 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560  
เพราะถือเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว n

1. สถำนที่ตั้งอำคำรหรือบริเวณผลิต ต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่มีการปนเปื้อน มีการดูแลความสะอาด และรักษา 
ให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ

2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต ต้องออกแบบติดตั้งในลักษณะไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน  
และง่ายต่อการท�าความสะอาด และบ�ารุงรักษา

3.
กำรควบคุมกระบวนกำรผลิต ต้องตรงตามหลักสุขาภิบาลที่ดี และควบคุมอันตราย ทั้งด้านกายภาพ เคมี  
และชีวภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับวัตถุดิบผักหรือผลไม้สดที่มาจากแหล่งเพาะปลูก หรือแหล่งรวบรวม  
การขนย้าย การจัดเตรียม การล้าง การคัด ตัดแต่ง การบรรจุ การเก็บรักษา และการขนส่ง

4.
กำรสุขำภิบำล ต้องมีมาตรการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อกระบวนการคัด และบรรจุผักหรือผลไม้สด  
เช่น น�า้ใช้ต้องเป็นน�า้สะอาดและมกีารปรบัคณุภาพตามความจ�าเป็น จดัให้มภีาชนะรองรับขยะทีม่ฝีาปิดในจ�านวน 
ที่เพียงพอ และมีระบบก�าจัดขยะที่เหมาะสม เป็นต้น

5. กำรบ�ำรุงรักษำและท�ำควำมสะอำด ต้องมีการท�าความสะอาดอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ ์
การผลิตอย่างสม�่าเสมอ และต้องตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ให้อยู่สภาพที่ใช้งานได้

6.
บุคลำกร และสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงำน ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรค น่ารังเกียจตามที่ 
ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือมีบาดแผลอันอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ และผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
ในขณะท่ีด�าเนนิการผลติและมกีารสมัผสัโดยตรงกบัผกัหรอืผลไม้สดต้อง สวมเสือ้ผ้าสะอาด มมีาตรการการจดัการ 
รองเท้า ไม่สวมใส่เครือ่งประดบั ล้างมอืทกุครัง้ก่อนปฏบิตังิาน และสวมหมวกหรอื ผ้าคลมุผม หรอืตาข่ายทีส่ะอาด



 โรคไหม้ขา้วเกดิจากเชือ้รา Pyricularia oryzae Cavara พบระบาดมาก 
ในนาน�้าฝน และในช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง กลางคืนมีความชื้นสูง  
กลางวันอากาศร้อน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการระบาดของโรคไหม้ข้าว  
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกข้าวหนาแน่น ท�าให้อับลม ระวังการระบาดของ 
โรคไหม้ข้าว
 ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นส�ารวจแปลงนาอย่างสม�่าเสมอ เมื่อพบอาการของใบข้าว 
มแีผล จดุสนี�า้ตาลคล้ายรปูตา มสีเีทาอยูต่รงกลางแผลให้รบีแจ้งส�านกังานเกษตรอ�าเภอ  
ส�านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อด�าเนินการควบคุมและป้องกันก�าจัดทันที

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะน�าวิธีการปอ้งกันก�าจัด ดังนี้
 1. คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเช้ือราไตรโครเดอร์มาก่อนปลูก อัตรา 1 กิโลกรัม  
ต่อน�้า 200 ลิตร ต่อ เมล็ดข้าว 500 กิโลกรัม หรือคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันก�าจัด 
เชื้อรา เช่น ไตรไซคลาโซล อัตราตามค�าแนะน�าในฉลาก
 2. หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม 15 - 20 กิโลกรัมต่อไร่ ควรแบ่งแปลง 
ให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดี
 3. ลดปริมาณการใช้ปุ ๋ยไนโตรเจนลง วิธีนี้อาจมีผลกระทบต่อผลผลิตบ้าง 
แต่จะช่วยไม่ให้ข้าวอ่อนแอต่อโรค
 4. ส�ารวจแปลงนา อย่างสม�่าเสมอถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวควรปฏิบัติ ดังนี้
  l พ่นเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) อัตราตามค�าแนะน�าในฉลาก
  l พ่นเชื้อไตรโครเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน�้า 200 ลิตร
 5. ถ้ามีความจ�าเป็นให้ใช้สารเคมีพ่น กรณีแหล่งที่เคยมีโรคระบาดและพบแผล 
โรคไหม้ทั่วไปร้อยละ 50 ของพื้นที่ใบ ควรพ่นสารเคมีป้องกันก�าจัดเชื้อรา สารเคมีที่แนะน�า 
คือ ไตรไซคราโซล หรือ ไอโซโพรไทโอเลน ตามอัตราที่ระบุในฉลาก
 การใช้สารเคมีพ่นซ�้ากันหลายครั้ง เชื้อราจะต้านทานสารเคมีหรือดื้อยา ดังนั้น  
เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราต้านทานสารเคมี จึงควรเลือกใช้สารเคมีบางชนิดพ่นสลับกัน  
ท้ังนี้ในการใช้สารเคมีควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และค�านึงถึงความปลอดภัยต่อ 
ตัวผู้ใช้และสภาพแวดล้อม n

เรียบเรียง-ภำพ : กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

จับตาภัยเกษตร

เตือนเฝา้ระวัง
โรคไหม้ข้าว

ไหม้ระยะคอรวง

อาการไหม้ที่ใบ


