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 ในช่วงระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 
2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย 
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดงานเกษตร
สร้างชาติ ครั้งที่ 2 Smart & Strong  
Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย 
ก้าวไกลมั่นคง ขึ้น ณ อาคาร Exhibition 
Hall 9 - 10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซ่ึง
พวกเราชาวกรมส่งเสริมการเกษตรทุกคน
ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของผลส�าเร็จการจัดงาน 
ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  
เพราะภาคการเกษตรถือเป็นก�าลังส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศ เปรียบเสมือน
รากฐานที่ส�าคัญของประเทศ ถ ้าราก 
ต้นไม้แข็งแรง ต้นไม้จึงจะเติบโตแผ่กิ่งก้าน
ออกดอกติดผลได้ แต่ภาคการเกษตรจะ 
เข้มแข็งไม่ได้ หากไม่มีกระบวนการสร้าง
และพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ 
ซึ่งทุกคนล้วนเป็นอนาคตท่ีส�าคัญในภาค
การเกษตร ที่จะท�าให้ประเทศเดินหน้าได้
อย่างต่อเนื่อง
 การส่งเสริมการเกษตรของไทยได้
สร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการกลุ่ม 
ผ่านองค์กรเกษตรกร ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกร 
ที่เข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ จ�านวน 
6,888 กลุ่ม สมาชิก 406,755 ราย Smart 
Farmer 1,101,650 ราย มีเกษตรกรรุ่นใหม่ 
Young Smart Farmer ท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพแล้วกว่า 13,051 ราย สมาชิก 
กลุ่มยุวเกษตรกรรวมทั้งประเทศ จ�านวน 

5,292 กลุ่ม จ�านวนสมาชิก 121,121 ราย  
วิสาหกิจชุมชน 90,757 แห่ง สมาชิก 
1,530,766 ราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
540 แห่ง สมาชิก 12,439 ราย กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร 10,386 กลุ่ม สมาชิก 280,084 ราย 
มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
เกษตร หรือ ศพก.ที่มีเกษตรกรต้นแบบ 
882 ราย และมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
(อกม.) ท่ีคอยสนับสนุนงานทั่วประเทศ 
75,105 ราย ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผลมาจาก
การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ถือเป็น
ความส�าเร็จที่เกิดข้ึนในการสร้างเกษตรกร
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 และในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี  
เป็นช่วงเวลาที่พวกเราชาวส่งเสริมการเกษตร 
ใจหายเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นวันเกษียณ 
อายุราชการของพี ่ๆ  ทกุท่านทีไ่ดร่้วมฝ่าฟัน 
การท�างานด้วยกันมา น้อง ๆ ชาวส่งเสริม 
การเกษตร ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ
อายุราชการทุกท่าน ซึ่งได้เสียสละ ทุ่มเท  
ทัง้แรงกายและแรงใจ เพือ่ให้พีน้่องเกษตรกร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และถือเป็นโอกาสอันดี 
ที่พี่ ๆ จะได้พักและใช้ชีวิตหลังเกษียณตามที่
ได้วางแผนไว้อย่างมีความสุขต่อไป

กองบรรณาธิการ
สิงหำคม 2563

เกษตรสร้างชาติ

บอกกล่าวเล่าสิบ
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ผักและสมุนไพรวิถีไทย
ประทับใจชาวจีน

 สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศ 
ที่มีประชากรจ�านวนมาก มีขนาดเศรษฐกิจ 
ที่ใหญ่ และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
ประชากรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
จงึมโีอกาสเดนิทางไปท่องเทีย่วต่างประเทศ 
เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นจุดหมาย 
ยอดนิยมของชาวจีน กิจกรรมที่ชาวจีนชื่นชอบ 
เมือ่มาท่องเทีย่วประเทศไทย คอื การรบัประทาน 
อาหารไทย การนวด และสปา ซ่ึงมีความ 
เกีย่วข้องกบัผกัและสมนุไพรไทย แสดงให้เหน็ 
ว่าชาวจีนให้ความส�าคญัในเรือ่งของคณุภาพ 
ชีวิตและสุขภาพร่างกาย ดังนั้น หากม ี
การประชาสัมพันธ ์การบริโภคผักและ 
สมุนไพรไทยให ้ เป ็นที่ รู ้ จักมากขึ้นใน 
สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยแสดงให้เหน็ถงึ 
ศกัยภาพของประเทศไทย ในการผลติสนิค้า 
ที่ได้มาตรฐานสากล จะเป็นการสร้างความ 
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคชาวจีนต่อสินค้าไทย  

และช่วยขยายตลาดสินค้าผักและสมุนไพร 
ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป
 ในโอกาสทีส่าธารณรฐัประชาชนจนีเป็น 
เจ ้าภาพจัดงาน The International  
Horticultural Exhibition 2019 (Beijing  
Expo 2019) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน  
– 7 ตุลาคม 2562 (162 วัน) ณ Yanqing  
District กรุงปักก่ิง ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
แลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือในเร่ือง 
พืชสวนระหว่างกันและสร้างความตระหนักรู ้
ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดหลัก “Live Green,  
Live Better” พื้นที่จัดงาน 960 เฮกตาร์  
(6,000 ไร่) และประเทศไทยได้รับเชญิเข้าร่วม 
งานดังกล่าว โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานจัด 
กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการ 
หมนุเวียน ซ่ึงในการจดันทิรรศการหมนุเวยีน 

 ประเทศไทยต้ังอยูใ่นเขตร้อนชืน้ทางทิศ 
ตะวนัออกเฉยีงใต้ของทวปีเอเชยี อยูภ่ายใต้ 
อทิธพิลของมรสมุสองชนดิ คอื มรสมุตะวนัตก 
เฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
สภาพอากาศโดยทั่วไปจึงร้อนอบอ้าวเกือบ 
ตลอดปี และภูมปิระเทศมคีวามหลากหลาย 
ต้ังแต่ที่ราบลุ ่มจนถึงเทือกเขาสูง ซึ่งมี 
ความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก 
และสมุนไพรหลากหลายชนิด คนไทยรู้จัก 
ประโยชน์และมกีารใช้ผกัและสมุนไพรมาแต่ 
โบราณ โดยใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร 
และเป็นยา ปัจจุบันอาหารไทยเป็นที่รู้จัก 
และช่ืนชอบของผู้คนทั่วโลก ประกอบกับ 
กระแสการดูแลสุขภาพและใส่ใจสิง่แวดล้อม  
ท�าให้ผักและสมุนไพรไทยได้รับความนิยม 
เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาสดีที่ผลิตภัณฑ์ผัก 
และสมุนไพรของไทยจะได้ดูแลสุขภาพ 
ของคนทั่วโลกด้วย

	 “การประชาสัมพันธ์การบริโภคผักและสมุนไพรไทย 
ให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ในสาธารณรัฐประชาชนจนี	โดยแสดง 
ให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตสินค้า 
ที่ได้มาตรฐานสากล	 จะเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับ 
ผูบ้รโิภคชาวจนีต่อสนิค้าไทย	และช่วยขยายตลาดสินค้าผกั 
และสมุนไพรไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป”

เรียบเรียง - ภำพ : พยุห์ แก้วคูณ
ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

เกษตร 360 องศา
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คร้ังที่ 4 เกี่ยวกับพืชผักและสมุนไพรไทย  
ได้มอบหมายให้ส�านักส่งเสริมและจัดการ 
สนิค้าเกษตร โดยกลุม่ส่งเสรมิพชืผกัและเหด็  
และกลุม่ส่งเสรมิพชืสมนุไพรและเครือ่งเทศ  
เป็นแกนหลักในการประสานงานและจัด 
นิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์และขยาย 
โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผัก 
และสมุนไพรของไทยสู ่ผู ้บริโภคชาวจีน  
ภายใต้แนวคดิ “Well-being, Green Living”  
โดยเป็นการบูรณาการการท�างานร่วมกัน  
3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
ทางเลือก และกรมหม่อนไหม ซึง่นทิรรศการ 
ที่น�าไปจัดแสดงมี 3 รูปแบบ ดังนี้
 1.  การสาธิต ได้แก่ การประกอบ 
อาหารไทยด้วยเคร่ืองปรุงส�าเร็จรูปที่ม ี
ส่วนผสมของผักและสมุนไพร การอบตัว 
ด้วยสมนุไพร การนวดประคบด้วยน�า้มันนวด  
และลูกประคบ
 2. การจัดชิมและแจกผลิตภัณฑ  ์
ทดลองใช้ เช่น ผกัอบแห้ง ชาสมุนไพร ยาดม  
ขี้ผึ้ง น�้ามันนวด
 3. การจัดแสดงผลติภณัฑ์แปรรปูจาก 
พืชผักและสมุนไพร ได้แก่ ผักอบกรอบ  
ขนมท่ีท�าจากผัก เครื่องดื่มชาสมุนไพร  
เคร่ืองปรุงอาหารกึ่งส�าเร็จรูปที่มีส่วนผสม 
ของผักและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ภาพรวมพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ผักและสมุนไพรของไทย  
ภายใต้แนวคิด “Well-being, Green Living”

โปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวผักและ
สมุนไพรไทย

 ตู้โชว์ผลิตภัณฑ์ผักและสมุนไพร กระโจมอบสมุนไพร

 โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเป็น 3 ส่วน ดังนี้
 ส ่วนที่ 1 บริเวณชานบ้านไทย ใช้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
และมีศักยภาพในการส่งออก เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของพืชผักและสมุนไพรไทย 
ที่สามารถน�ามาใช้เป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพต่าง ๆ เช่น ยาดม ขี้ผึ้ง น�า้มันนวด  
ผลิตภัณฑ์สปา เป็นต้น โดยใช้ต้มย�ากุ้งและลูกประคบเป็นตัวหลักเนื่องจากมีส่วนประกอบ 
ท้ังผกัและสมนุไพร และเป็นทีรู้่จกัอย่างดขีองชาวจนี วธิกีารน�าเสนอประกอบด้วย การจัดแสดง 
โปสเตอร์แนะน�าพืชผกัและสมนุไพรของไทย จดัแสดงผลติภณัฑ์จากพชืผกัและสมนุไพรไทย 
ทั้งอบแห้งและแปรรูป จัดแสดงลูกประคบรูปแบบต่าง ๆ และติดตั้งกระโจมพร้อมอุปกรณ์ 
สาธิตการอบตัวด้วยสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูล และสาธิตแก่ผู ้เข้าชมและ 
ผู้สนใจ
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 ส่วนท่ี 2 บรเิวณ Food Street (ทางเดนิ 
หน้าบ้านไทยที่เชื่อมไปยังเวทีการแสดง)  
ซ่ึงจัดเป็นบูธสาธิตการประกอบอาหารไทย  
ทั้งของภาครัฐและเอกชน ในช่วงเวลา  
11.00 – 13.00 น. และ 18.00 – 19.00 น.  
โดยบูธของกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสาธิต 
การประกอบอาหารไทย ได้แก่ ต้มย�ากุ้ง  
แกงเขียวหวาน ต้มข่าไก่ และจัดชิมผัก 
อบกรอบและชาสมนุไพร เช่น กระเจ๊ียบเขยีว 
อบกรอบ บร๊อคโคลีอ่บกรอบ ชากระเจีย๊บแดง  
ชาตะไคร้ ชาขิง และชามะตูม โดยมีผู้ชม 
ชาวจนีและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าชม 
และชิมจ�านวนมาก

บูธสาธิตการประกอบอาหารไทย

บริเวณ Food Street

ชั้นจัดแสดงลูกประคบรูปแบบต่าง ๆ ชั้นแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพร และชาสมุนไพร
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 ส่วนท่ี 3 เวทีการแสดง ใช้จัดแสดง 
สาธิตการนวดประคบด้วยน�้ามันนวดและ 
ลูกประคบ โดยได้รับความร่วมมือจากกรม 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก  
สนับสนุนเจ ้าหน้าที่มาแสดงและสาธิต  
มชีาวจนีให้ความสนใจร่วมกจิกรรมจ�านวนมาก  
เนื่องจากการนวดประคบน�้ามันของไทย 
มีชื่อเสียงจึงอยากลองสัมผัสด้วยตนเอง

 ในกำรจดันทิรรศกำรครัง้นีถ้งึแม้จะพบ 
ปัญหำอปุสรรคบ้ำง เช่น ผลติภณัฑ์บำงชนิด 
ไม่ได้รับอนุญำตให้น�ำเข้ำไปในสำธำรณรัฐ 
ประชำชนจีน กำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑ์ที่น�ำไปจัดแสดงบำงรูปแบบ 
ไม่สำมำรถท�ำได้เพรำะทำงกำรจีนควบคุม 
และจ�ำกดักำรใช้งำนอนิเตอร์เนต็ และชำวจนี 
ส่วนใหญ่ยังไม่สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษได ้
ท�ำให้สือ่สำรกนัล�ำบำก นอกจำกนี ้สภำพอำกำศ 
ยังเป็นอุปสรรคต่อกำรจัดแสดงนิทรรศกำร  
บำงวันร้อนจัด บำงวันฝนตก แต่ก็ไม่เป็น 
อุปสรรคส�ำหรับผู ้เข้ำชมงำน เนื่องจำก 
ยังคงให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงดี จึงท�ำให ้
กำรจัดแสดงนิทรรศกำรครั้งน้ีส�ำเร็จลุล่วง 
และประสบควำมส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค ์
ทีต่ัง้ไว้ ส่งผลให้ผลติภัณฑ์ผักและสมนุไพรไทย 
เป็นที่รู ้จักของชำวจีนมำกข้ึน ผู้บริโภค 
ทรำบวธิกีำรบรโิภคท่ีถกูต้อง และมคีวำมมัน่ใจ 
ในคุณภำพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลให ้
สำมำรถขยำยตลำดผลิตภัณฑ์ผักและ 
สมุนไพรไทยที่มีเอกลักษณ์ มีคุณภำพ และ 
ได้มำตรฐำน ไปยงัสำธำรณรฐัประชำชนจนี 
มำกขึ้นต่อไป n

 จากการเก็บข้อมลูและสอบถามผูเ้ข้าชม 
นทิรรศการ พบว่ามผีูช้มนิทรรศการไม่ต�า่กว่า 
วันละ 2,000 คน โดยเฉพาะวันเสาร์และ 
วันอาทิตย์มีผู ้เข้าชมนิทรรศการมากกว่า 
วนัธรรมดาสองเท่า ในจ�านวนนีป้ระกอบด้วย 
ชาวจนีร้อยละ 90 และคนชาตอิืน่ ๆ  ร้อยละ 10  
แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ผักและสมุนไพร 
ของไทยเป็นที่สนใจและชื่นชอบของชาวจีน 
อย่างมาก โดยเฉพาะขีผ้ึง้สมุนไพร น�า้มันนวด  
และเครื่องปรุงต้มย�ากุ ้ง ต้มข่าไก่ และ 
แกงเขียวหวาน

ภาพบรรยากาศการเข้าชม
และให้ความสนใจนิทรรศการ

สาธิตการนวดประคบ
ด้วยน�้ามันนวดและลูกประคบ
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 เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว  
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
รัชกาลที่ 10 พุทธศักราช 2562 กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส ่งเสริม 
การเกษตรได้จัดท�าโครงการรวมพลังสร้าง 
มูลค่าจากไร่นาสู ่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสส�าคัญนี้  
โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก 
เศษวัสดุการเกษตร เพื่อลดต้นทุน และเพิ่ม 
มูลค่าจากเศษวัสดุการเกษตร ประกอบกับ 
สถานการณ์ปัญหาวิกฤตหมอกควันปกคลุม  
และเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในหลายพื้นที ่
ของประเทศ โดยมสีาเหตสุ�าคญัประการหนึง่  

คือ การเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ซ่ึงเป็น 
การท�าลายโครงสร้างและความอดุมสมบรูณ์ 
ของดิน ท�าให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความ 
อดุมสมบรูณ์ ต้นทนุการผลิตสูงขึน้ และผลผลิต 
ที่ได้รับต�่ากว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น จึงควร 
สนับสนุนการน�าเศษวัสดุการเกษตรมาท�า 
ประโยชน์ เพิม่มูลค่า ทดแทนการเผา โดยใช้ 
กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลติสนิค้าเกษตร (ศพก.) ทีม่อียู ่882 แห่ง  
ร่วมกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)  
ซึง่เป็นเกษตรกรผูน้�าทีม่คีวามเข้มแขง็ และเป็น 
ศูนย์กลางการเรยีนรูใ้ห้แก่เกษตรกรทีม่เีครอืข่าย 
ครอบคลุมทุกอ�าเภอ ทั่วประเทศ โดยให้ 
ชมุชนมีส่วนร่วมในการด�าเนนิงาน ก่อให้เกดิ 

“ประโยชน์ที่ได้รับจากการด�เนินโครงการ	 ได้แก่	 เกษตรกรมีการเปลี่ยน 
ทศันคติ	และปรบัพฤติกรรมโดยลดการเผาทางการเกษตร	มคีวามตระหนกั 
ถึงสิ่งแวดล้อม	 การรักษาสภาพโครงสร้างดิน	 และเห็นถึงประโยชน์ของ 
เศษวัสดุการเกษตรมากขึ้น	 มีการน�ความรู้ไปปรับใช้	 เกิดความสามัคคี 
ในชมุชน	และต่อยอดกจิกรรมโครงการสูแ่ผนพฒันาการเกษตรระดบัต�บล”

ความสามัคคีในชุมชน และสามารถรักษา 
สิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลระบบนิเวศในชุมชน 
อย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถน�าความรู้ไป 
ประยุกต์ใช้กบัวสัดกุารเกษตรเหลือใช้ในไร่นา  
เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อม สร้างสมดลุระบบนเิวศ 
ในชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการรวมพลังสร้างมูลค่า
จากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เรียบเรียง - ภำพ : กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

เกษตรโฟกัส
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 การด�าเนนิโครงการรวมพลงัสร้างมูลค่า 
จากไร่นาสูส่ิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื ด�าเนนิการ 
ในช่วงเดือนเมษายน 2562 – พฤษภาคม  
2563 โดยรณรงค์ให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการ 
ด�าเนินงานจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทาง 
การเกษตรให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่และ 
ชุมชน ผ่านกิจกรรมการอบรมถ่ายทอด 
ความรูเ้ร่ืองการส่งเสรมิการหยดุเผาในพืน้ท่ี 
เกษตรและการน�าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
มาผลติปุย๋อินทรีย์ เพ่ือจ�าหน่ายเป็นพลงังาน 
ชีวมวล และผู้รับซื้อต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เรียนรู ้การเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ 
ศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศเป็นผู้ขับเคลื่อน 
การด�าเนินงาน เพ่ือสร้างทางเลือกในการ 
เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิด 
มูลค่า ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
 1. การอบรมถา่ยทอดความรูแ้ก่ 
เกษตรกร จ�านวน 2 ครัง้ โดย ครัง้ท่ี 1 เป็น 
เวทกีารอบรมให้ความรู้ การวเิคราะห์ปัญหา 
ในพืน้ที ่ความต้องการของชมุชน และจดัท�า 
แผนการจัดการเศษวัสดุของชุมชน ครั้งที่ 2  
เป็นเวทีการให้ความรู ้ และด�าเนินการ 
ตามแผนการจัดการเศษวัสดุของชุมชน
 2.  ก า ร จั ด ท� า ฐ า น เ รี ย น รู้ 
ปุ ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน  
เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน เพิ่มธาตุอาหารหลัก  
อาหารรอง และอาหารเสริม สามารถลด 
ต้นทุนการผลิตได้ ด�าเนินการ ณ ศพก. หรือ 
ศนูย์เครอืข่าย 882 แห่ง และ ศดปช. 882 แห่ง  
รวม 1,764 แห่ง มีปริมาณปุ๋ยที่ด�าเนินการ 
รวมทั้งสิ้น 219,421 ตัน

 3.  การจดัการเศษวสัดกุารเกษตร  
โดยให้ชุมชนร่วมกันก�าหนดกิจกรรมท่ีจะ 
น�าเศษวัสดุการเกษตรที่ เหลือใช ้มาท�า 
ประโยชน์ ประกอบด้วยกิจกรรมทางเลือก  
6 กิจกรรม ดังนี้
  3.1 ก า ร จั ด ท� า ก อ ง ปุ ๋ ย ห มั ก  
ด�าเนินการ 4,087 จุด กิจกรรมที่ด�าเนินการ  
ได้แก่ การไถกลบตอซัง การผลิตปุ๋ยพืชสด  
ปุ๋ยหมัก เป็นต้น
  3.2 การผลิตเป ็นอาหารสัตว ์  
ด�าเนินการ 1,655 จุด กิจกรรมที่ด�าเนินการ  
ได้แก่ การท�าฟางอัดก้อน หมักพืชเพื่อผลิต 
เป็นอาหารสตัว์ ได้แก่ โค-กระบอื และสตัว์ปีก  
การท�าแซนวิชปลาอาหารสัตว์น�้า การท�า 
เปลือกกล้วยเป็นอาหารปลาดุก เป็นต้น
  3.3 วัสดสุ�าหรบัท�าการเกษตรอืน่ ๆ   
ด�าเนินการ 360 จุด กิจกรรมที่ด�าเนินการ  
ได้แก่ ท�าวัสดุส�าหรับเพาะเห็ด ท�าวัสด ุ
ปลกูพชื ใช้ฟางข้าวคลมุแปลงรกัษาความช้ืน 
ในดิน เป็นต้น
  3.4 วัสดสุ�าหรบัแปรรปู หตัถกรรม  
และอตุสาหกรรม ด�าเนนิการ 41 จดุ กิจกรรม 
ท่ีด�าเนินการ ได้แก่ การท�ากระดาษจาก 
ฟางข้าว การท�ากระดาษจากใยสับปะรด  
การท�ากระดาษจากซังข ้าวโพด วัสดุ 
โครงสร้างโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุจักสานจากไม้ไผ ่ 
การท�าไม้กวาดทางมะพร้าว เป็นต้น

  3.5 ใช ้ เป ็นพลังงานทางเลือก  
ด�าเนินการ 54 จุด กิจกรรมท่ีด�าเนินการ  
ได้แก่ การท�าเตาเผาถ่านไบโอชาร์ไร้ควัน  
ใช้เศษกิ่งไม้ท�าฟืน และท�าถ่านไม้ การผลิต 
ถ่านอัดแท่ง การน�าแกลบเป็นเชื้อเพลิง 
เตาชีวมวล เป็นต้น
  3.6 เมนทูางเลอืกอืน่ ๆ  ด�าเนนิการ  
54 จุด กิจกรรมที่ด�าเนินการ ได ้แก ่  
ผลิตจุลินทรีย ์จากหน่อกล้วย/จุลินทรีย  ์
ท้องถิ่น การท�าหัวปุ๋ยเบญจคุณแบบก้อน  
การท�าปุ๋ยน�้าหมัก เป็นต้น
 4. การเชื่อมโยงตลาดในการ 
จัดซื้อเศษวัสดุการเกษตร มีปริมาณ 
เศษวัสดุการเกษตรที่จ�าหน่าย จ�านวน  
4,406 ตัน เป็นเงิน 1,671,860 บาท ได้แก่  
แกลบ ชานอ้อย เศษใบไม้ กากปาล์ม  
ซังข้าวโพด และปุ ๋ยที่ชุมชนร่วมกันผลิต  
เป็นต้น
 ประโยชน ์ ท่ี ได ้รับจากการด�า เนิน 
โครงการ ได้แก่ เกษตรกรมีการเปลี่ยน 
ทัศนคติ และปรับพฤติกรรมโดยลดการเผา 
ทางการเกษตร มคีวามตระหนกัถงึสิง่แวดล้อม  
การรักษาสภาพโครงสร้างดิน และเห็นถึง 
ประโยชน์ของเศษวัสดุการเกษตรมากขึ้น  
มีการน�าความรู้ไปปรับใช้ เกิดความสามัคค ี
ในชุมชน และต่อยอดกิจกรรมโครงการ 
สู ่ แผนพัฒนาการเกษตรระดับต� าบล  
เ ม่ือเสร็จสิ้นการเบิกจ ่ายงบประมาณ  
เดือนกันยายน 2563 มีกิจกรรมท่ีชุมชน 
ด�าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การท�าปุ๋ยหมัก  
การไถกลบตอซัง ลดการเผาพื้นท่ีเกษตร  
การน�าเศษวัสดุการเกษตรมาก่อให้เกิด 
ประโยชน์ในรปูแบบต่าง ๆ  ตลอดจนจ�าหน่าย 
เศษวัสดุการเกษตรแก่ผู้รับซื้อ n
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 ดินและปุ๋ยเป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิต 
สินค้าเกษตรที่ส�าคัญ แต่ประเทศไทยต้อง 
น�าเข้าปุ๋ยเคมีเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 95  
ประกอบกับปัญหาพืน้ทีก่ารเกษตรมีปรมิาณ 
อินทรียวัตถุต�่า ท�าให้โครงสร้างของดินไม่ดี  
ดินแน่นทึบ ส่งผลให้การใช้ปุ ๋ยเคมีไม่ม ี
ประสทิธภิาพเท่าทีค่วร จงึท�าให้ต้นทนุการผลติ 
สนิค้าเกษตรโดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีสงู ในขณะที่ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู ้ เรื่อง 
การจัดการดินและการใช ้ปุ ๋ยท่ีถูกต ้อง  
กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว 
จึงมอบหมายกองส่งเสริมการอารักขาพืช 
และจดัการดนิปุย๋ด�าเนนิงานด้านการส่งเสรมิ
การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลด 
ต้นทนุการผลติ โดยจดัตัง้ศนูย์จดัการดนิปุย๋ 
ชมุชน เพือ่เป็นหน่วยบรกิารด้านดนิและปุย๋ 
ของชุมชนที่บริหารจัดการโดยเกษตรกร 
และต่อมาได้เป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ที่สนับสนุนการด�าเนินงานของกรมส่งเสริม 

ศนูย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.)
กลไกส�าคัญของการขับเคลื่อนการจัดการ 

ดินและปุย๋อย่างยั่งยืน
	 “การจัดการดินและปุ๋ยที่ถูกต้องยังช่วยท�ให้ต้นพืชแข็งแรง	 
ท�ให้ลดการใช้สารเคมีป้องกันก�จัดศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อ 
สุขภาพของเกษตรกร	 ผู ้บริโภค	 และสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้ง 
เป็นการลดต้นทุนการใช้สารเคมี	 ส่งผลให้เกษตรกรสามารถ 
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”

การเกษตรด้านดนิและปุย๋ 882 ศนูย์ เพือ่เป็น 
กลไกในการขับเคลื่อนองค์ความรู้การจัดการ 
ดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ทั้งการใช้ปุ๋ยเคมี  
ปุ ๋ยอินทรีย ์และปุ ๋ยชีวภาพ ควบคู ่กับ 
การส่งเสรมิให้เกษตรกรผลติปุย๋อนิทรย์ีใช้เอง  
ท้ังนี้เพื่อยกระดับความรู ้ด้านดินและปุ ๋ย 
ให้แก่เกษตรกร ช่วยเหลือให้เกษตรกร 
สามารถจัดการดินและใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง 
เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต  
และเพ่ือการอนรุกัษ์ทรพัยากรดนิอย่างยัง่ยนื

องค์ประกอบของศูนย์จัดการดินปุย๋ 
ชุมชน จะประกอบไปด้วย
 1. สถำนที่ตั้งศูนย์และวัสดุอุปกรณ์ 
ทีจ่�ำเป็นในกำรด�ำเนนิกจิกรรม โดยสถานท่ี 
ตัง้ศูนย์ควรตัง้อยูใ่นแหล่งชุมชนหรอืบรเิวณ 
ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มป้ีายแสดงชือ่ศนูย์ 
จดัการดินปุย๋ชมุชนและมพีืน้ทีเ่พยีงพอส�าหรบั 
ด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  เช่น ตรวจวเิคราะห์ดนิ  
จัดกระบวนการเรียนรู้ ผสมแม่ปุ๋ย
  วัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับใช้ 
ในการด�าเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการ 
ดินปุ๋ยชุมชน ได้แก่
  1.1 ชุดตรวจสอบดิน เพื่อตรวจ 
หาค่า N P K และ pH หรือความเป็นกรด 
เป็นด่างในดินของหน่วยงานหรือสถาบัน 
การศกึษาต่าง ๆ  โดยต้องปฏบิตัติามค�าแนะน�า 
ของชุดตรวจสอบดนินัน้ ๆ  ทัง้นี ้กรมส่งเสรมิ 
การเกษตรได้สนับสนุนให้ใช้ชุดตรวจสอบดิน 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU soil  
Test Kit)

ที่นี่กรมส่งเสริมการเกษตร
เรียบเรียง - ภำพ : พงษ์เพชร วงศ์โสภา ส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สุชากาญจน์ เกิดสริ ส�านักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
ข้อมูล : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
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  1.2 แผน ท่ีชุดดินระดับต� าบล  
เ พื่ อ ให ้ สม าชิ กและผู ้ เ ข ้ า ม า เ รี ยนรู ้ 
ได ้ทราบว ่ าพื้ นที่ เพาะปลู ก ในต� าบล 
ประกอบด้วยชุดดินอะไรบ้าง และเพื่อใช้ 
ประกอบการให้ค�าแนะน�าปุ๋ยสั่งตัด
  1.3 ส่ือความรู ้ด ้านดินปุ ๋ย เช่น  
เอกสารและโปสเตอร์ความรูด้้านดนิและปุย๋  
เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ แผ่นหมุนการ 
ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
 2. สมำชิก ศดปช. โดยแนวทาง 
การคัดเ ลือกสมาชิกจะต ้องเป ็นกลุ ่ม 
เกษตรกรทีม่คีวามเข้มแขง็หรอืการรวมกลุม่ 
ของเกษตรกร อย่างน้อย 20 ราย ที่มี 
ความสมัครใจเข้าร่วมโครงการและพร้อม 
จัดต้ังเป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและเป็น 
เกษตรกรที่มีต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีสูง มีเงินทุน 
หมุนเวียนภายในกลุ่มเพื่อสามารถจัดหา 
แม่ปุ๋ยให้สมาชิกได้ใช้ตามค�าแนะน�ารวมทั้ง 
สามารถจัดหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณ 
เพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการด�าเนินกจิกรรม  
และเพื่อขยายผลไปสู่เกษตรกรในชุมชน 
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

 3. คณะกรรมกำรบรหิำรศนูย์จดักำร 
ดินปุ๋ยชุมชน โดยเกษตรกรสมาชิกร่วมกัน 
คดัเลอืกคณะกรรมการบรหิารเพือ่ขบัเคลือ่น 
และบ ริหารจั ดการ  ให ้ เ ป ็ น ไปตาม 
วตัถปุระสงค์และบทบาทภารกจิทีก่�าหนดไว้  
ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน  
เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ ์  
กรรมการ และสมาชิก เป็นต้น โดยม ี
การแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก�าหนด 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  
รวมทัง้ก�าหนดคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ขึน้มา  
เช่น คณะกรรมการฝ่ายบริการด้านดิน 
และปุ ๋ย ให ้บริการตรวจวิ เคราะห ์ดิน  
คณะกรรมการรวบรวมความต ้องการ
และ จัดหาแม ่ปุ ๋ ยส ่ งมอบให ้ สมา ชิก  
คณะกรรมการฝ่ายบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
เป็นต้น
 4. ทีมปฏิบัติกำรประจ�ำศูนย์ โดย 
แบ่งหน้าที่แต่ละด้าน เช่น ด้านบริการตรวจ 
วเิคราะห์ดนิและให้ค�าแนะน�าการจดัการดนิ 
และการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น ด้านประชาสัมพันธ ์
หลกัสูตรการฝึกอบรมและกจิกรรมของศูนย์  
ด้านประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ทั้งแหล่งทุนและวิชาการ ด้านการบันทึก 
รวบรวมข้อมลู ผลการวเิคราะห์ดินและการให้ 
ค�าแนะน�าการใช้ปุ ๋ยลดต้นทุน และด้าน 
การจัดท�าแปลงเรียนรู้โดยคัดเลือกวิทยากร 
เกษตรกรในเทคโนโลยีแต่ละเรื่อง เป็นต้น
 5. แปลงเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรดิน 
และกำรใช้ปุย๋ เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู ้ขยายผล 
เทคโนโลยีด้านดินและปุ ๋ยเพื่อลดต้นทุน 
การผลติให้กบัเกษตรกรสมาชิก ชมุชน ศพก.  
และแปลงใหญ่
 6. เงินทุนหมุนเวียน ที่ได้จากการ 
สนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือใช  ้
ในการด�าเนินกิจกรรมและเงินที่ได้จากการ 
ให้บริการต่าง ๆ  เช่น การตรวจวิเคราะห์ดิน  
การจ�าหน่ายแม่ปุ๋ย การบริการให้ใช้พื้นท่ี 
ผสมปุ๋ยหรือค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในการผสมแม่ปุ๋ย 
ตามค�าแนะน�า รวมทั้งเงินจากการลงหุ้น 
ของสมาชิก ซ่ึงเงนิทนุเหล่านีจ้ะมีการบรหิาร 
จดัการให้หมนุเวยีนอยูใ่นศนูย์ เพือ่ใช้ในการ 
ด�าเนินกิจกรรม ศดปช. ให้เกิดความยั่งยืน

ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนมีแนวทาง 
การด�าเนินกิจกรรม ดังนี้
 1. กำรจัดประชุมสมำชิกอย่ำงน้อย 
ปีละ 3 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะ 
กันเพื่อมอบหมายการด�าเนินงานในศูนย์  
ทบทวนแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ 
ด้านดินปุ ๋ย วางแผนการด�าเนินงานและ 
การพัฒนางานด้านดินปุ๋ย ก�าหนดหลักสูตร  
แผนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ย โดยการประชุม 
แต่ละครั้งควรก�าหนดเป็นวาระการประชุม 
และควรมีการจดบันทึกการประชุม
 2. กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดย 
ส�านักงานเกษตรอ�าเภอร่วมกับส�านักงาน 
เกษตรจังหวัดจัดประชุมสมาชิกเพื่อร่วมกัน 
หาหวัข้อหรอืประเดน็ทีส่มาชกิมคีวามสนใจ  
แล ้ วจึ งก� าหนดหลั กสู ตรห รือ เนื้ อหา  
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับสมาชิก ศดปช.  
โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช ่น  
การตรวจวิเคราะห์ดิน ควรด�าเนินการก่อน 
การปลูกพืชหรือก่อนการใส่ปุ๋ย
 3. กำรบริกำรตรวจวิเครำะห์ดิน  
แปลผล และให้ค�าแนะน�าการจดัการดนิและ 
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้แก่สมาชิก 
และชุมชน
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 4. กำรจัดท�ำแปลงเรียนรู ้  หรือ 
จุดสำธิต เพื่อเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ขยายผลการใช้ปุ ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
ทั้งการจัดการดิน การใช้ปุ ๋ยเคมีร่วมกับ 
ปุ ๋ยอินทรีย์ วัสดุอินทรีย์และปุ ๋ยชีวภาพ  
ตามความเหมาะสมกับชนดิพชืและสภาพพืน้ที ่ 
จัดท�าแปลงเรียนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีการ 
จัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
เปรยีบเทยีบกับแปลงท่ีเกษตรกรปฏิบตัติาม 
วิธีของเกษตรกร เพื่อให้เห็นความแตกต่าง 
ของต้นทุนการผลิต และผลผลิต รวมท้ัง 
ความแตกต่างในแง่อ่ืน ๆ  เช่น ความแขง็แรง  
ความทนทานต่อโรคแมลงของต้นพืช โดย 
ทั้ง 2 แปลง ต้องมีการปฏิบัติแบบเดียวกัน  
ยกเว้น เฉพาะเรื่องการจัดการดินและปุ๋ย 
ที่แตกต ่างกัน และก�าหนดขนาดของ 
แปลงเรียนรู้ โดย ข้าว พืชไร่ และไม้ผล  
แปลงเรียนรู้ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 ไร ่
ส่วนพืชผักมีขนาดไม่น ้อยกว่า 1 งาน  
มีป้ายแสดงข้อมูลการจัดท�าแปลงเรียนรู ้ 
อย่างละเอียด เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกและ 
เกษตรกรอื่นในชุมชน ศพก. และแปลงใหญ่ 
ได้ศึกษาเรียนรู้และติดตามผลที่เกิดขึ้น
 ท้ังนี้ เจ ้าหน้าที่ส ่งเสริมการเกษตร 
ควรให้ค�าแนะน�าเกษตรกรในการร่วมบันทึก 
การด�าเนินงานและผลการด�าเนินงาน 
ในแบบบันทึกข้อมูลแปลงเรียนรู้กับแปลง 
เปรียบเทียบตามวิธีของเกษตรกรเพ่ือใช้ 
ประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ 
ประชาสัมพันธ ์ขยายผลไปสู ่ เกษตรกร 
รายอ่ืน ๆ  ให้เกิดการยอมรบัและน�าไปปฏบิตัิ  
นอกจากนี้ควรมีจุดสาธิต หรือฐานเรียนรู้  
จ�านวนอย่างน้อย 1 จุด เพื่อถ่ายทอด 
ความรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ ๋ย  
เช่น จุดสาธิตการท�าปุ๋ยหมักหรือน�้าหมัก  
จุดสาธิตการตรวจวิเคราะห์ดิน จุดสาธิต 
การผสมปุ๋ยใช้เอง เป็นต้น
 5. กำรรวบรวมควำมต้องกำรแม่ปุย๋ 
ของสมำชิกแต่ละรำย และจัดหา ส่งมอบให้ 
สมาชิกได้ใช้ตามค�าแนะน�า และสามารถให ้
สมาชกิใช้สถานที ่เช่ายมือปุกรณ์ในการผสมปุย๋  
เพื่อทุ่นแรงและอ�านวยความสะดวกได้
 6. กำรด�ำเนนิงำนศนูย์จดักำรดนิปุย๋ 
ชุมชนให้เกิดควำมยั่งยืน โดยประชาสัมพันธ์ 
ให้สมาชิกและชุมชน รวมทั้งหน่วยงาน 
ในท้องถิ่นเห็นความส�าคัญหรือประโยชน์ 

ทีจ่ะได้รบัจากการด�าเนนิกจิกรรมศูนย์จดัการ 
ดิ นปุ ๋ ย ชุ มชน  และความส� าคัญของ 
การจัดการดินและปุ ๋ยที่ถูกต้อง ทั้งโดย 
การจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ผลส�าเร็จ 
หรือผลประโยชน ์ของการด�าเนินงาน  
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในชุมชน  
เช่น วิทยชุมุชน หอกระจายข่าว หนงัสอืพมิพ์ 
ท้องถิ่น การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่  
เพื่อให้เกิดการขยายผลการใช้ปุ ๋ยเพื่อลด 
ต้นทนุการผลติไปสู่ชมุชน ศพก.และแปลงใหญ่ 
เพิ่มมากขึ้น และหน่วยงานในท้องถิ่น 
ให ้การสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุ 
อุปกรณ์เพื่อด�าเนินกิจกรรมได้อย่างยั่งยืน
 รวมทั้งการบริหารจัดการให้มีเงินทุน 
หมุนเวียน เพื่อมีงบประมาณในการด�าเนิน 
กิจกรรม ศดปช. ได้อย่างต่อเนื่อง โดย 
บริหารจัดการงบประมาณท่ีได้รับสนับสนุน 
จากกรมส ่งเสริมการเกษตร และจาก 
หน่วยงานราชการอื่นให้มีส่วนกลับคืนมา 
เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของศูนย์จดัการดนิปุย๋ 
ชุมชน และควรเขียนโครงการขอสนับสนุน 
งบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณของ 
จงัหวดั รวมทัง้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในท้องถิน่  
เช่น องค์การบริหารส่วนต�าบล เพื่อการ 
พัฒนางานด้านดินและปุ๋ย และขยายผล 
การจัดการดินและใช้ปุ ๋ยเพื่อลดต้นทุน 
การผลิต ตลอดจนส่งเสริม แนะน�า สนบัสนนุ 
ให้มีการระดมทุนโดยการลงหุ้นของสมาชิก 
และมีการปันผล
 นอกจากน้ันยังสามารถหารายได ้ 
เพิ่มเติมจากการคิดค่าบริการ เช่น การให้ 
บรกิารตรวจวเิคราะห์ดนิ การจ�าหน่ายแม่ปุ๋ย  
ปัจจัยการผลติให้แก่สมาชกิในระบบเงนิเชือ่  
โดยให้สมาชิกน�าปุ ๋ยไปใช้ก ่อนและเม่ือ 
เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจึงน�าเงินมาจ่ายคืนซึ่ง 
อาจมีการคิดดอกเบี้ยเล็กน้อยเพื่อเป็น 

รายได้เข้าศูนย์ ซ่ึงการด�าเนินการนี้ยังเป็น 
การส่งเสริมให้มีการจัดการดินและใช้ปุ ๋ย 
ที่ถูกต้องเพื่อลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง 
ด้วย
 7. กำรติดตำมประเมินผล โดยผล 
การด�าเนินงานของสมาชิกศนูย์จดัการดินปุย๋ 
ชุมชน จะมีการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับการด�าเนินงานของสมาชิก เช่น ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ดิน ค�าแนะน�าการใช้ปุ๋ย  
การน�าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน 
การผลติไปปฏบิตั ิข้อมูลการใช้ปุ๋ย ต้นทนุค่าปุย๋  
ผลผลิต การด�าเนินงานในแปลงเรียนรู้ และ 
การบรกิารด้านต่าง ๆ  รวมทัง้มกีารจดัระดบั 
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยใช้เกณฑ์การ 
ประเมินตามที่ส่วนกลางก�าหนด เพื่อได ้
แนวทางในการพัฒนายกระดับ ศดปช.ให ้
สามารถเป็นหน่วยบริการด้านดินและปุ๋ย 
ของชมุชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื
 จากการด�าเนินงานของศูนย์จัดการ 
ดินปุ ๋ยชุมชน ท�าให ้เกษตรกรมีความรู ้ 
ความเข ้าใจในเรื่องการจัดการดินและ 
การใช้ปุ ๋ยที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อลดต้นทุนการผลิตสามารถลดต้นทุน 
การใช้ปุ๋ยเคมี เกิดการบูรณาการหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาการผลิต 
และความเป็นอยู่ของชุมชน รวมท้ังท�าให้ 
ทรัพยากรดินได้รับการอนุรักษ์และบ�ารุง 
รักษาให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถผลิต 
พืชผลที่มีคุณภาพได้อย่างยั่งยืน
 นอกจากนี้ การจัดการดินและปุ๋ยท่ีถูก
ต้องยงัช่วยท�าให้ต้นพชืแขง็แรง ท�าให้ลดการ
ใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่ส่งผลกระ
ทบต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนการ
ใช้สารเคมี ส่งผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน n
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เรื่องจากปก

	 จากเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน	 สู่การพัฒนา	 ปรับปรุง	 ระบบส่งเสริมการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในระยะต่าง	 ๆ	 เพ่ือก้าวสู่การเกษตรยุคใหม ่
ที่ทันสมัยและยั่งยืน	กรมส่งเสริมการเกษตร	มีบทบาทหน้าที่ส�คัญในการพัฒนาการเกษตร	 เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย 
ของรัฐบาล	 สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเกษตรกรในอนาคต	 ดังนั้น	 กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์	 โดย	 
กรมส่งเสริมการเกษตร	 จึงได้จัดงาน	 “เกษตรสร้างชาติ	 ครั้งท่ี	 2”	 Smart	 &	 Strong	 Together	 รวมพลังส่งเสริม 
เกษตรไทย	 ก้าวไกลม่ันคง	 ขึ้นระหว่างวันที่	 27	 –	 30	 สิงหาคม	 2563	 ณ	 อาคาร	 Exhibition	 Hall	 9	 -	 10	 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค	เมืองทองธาน	ีจังหวัดนนทบุรี	ตั้งแต่เวลา	10.00-20.00	น.	

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 
9.00 น. ณ อาคาร Exhibition Hall 9 - 12 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค 
เมืองทองธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 และการสัมมนา
รวมพลคนสร้างชาติ รวมทั้งเป็นประธาน
กล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ “เกษตร 
ทางรอดของประเทศไทย” โดยมีนายเฉลิมชัย  
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ให้การต้อนรับและกล่าวถึง
วัตถุประสงค์การจัดงาน มีนางสาวมนัญญา 
ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

งานเกษตรยิ่งใหญ่แห่งปี 
“เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2”

Smart & Strong Together 
รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง
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ของการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริอย่างเป็นระบบจาก 6 แห่ง  
ทั่วประเทศ
 n นิทรรศกำร “กลไกขับเคลื่อนงำน
ในพ้ืนที่” น�าเสนอกระบวนการส่งเสริม
ผ่านการรวมกลุ ่มเกษตรกร สร้างการมี 
ส ่วนร ่วม ผ ่านการขับเคลื่อนงานของ 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน (ศจช.) ศูนย์จัดการดินปุ ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) จ�าลองแปลงเรียนรู้หน่อไม้ฝร่ัง  
พร้อมทัง้จ�าลองแหล่งเรยีนรูด้้านการเกษตร 
จดัแสดงสินค้าและผลติภณัฑ์เด่นของอ�าเภอ 
ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

 นทิรรศการ “พอเพียง เพ่ือยัง่ยนื” :  
 น�าเสนอนิทรรศการผลการด�าเนินงาน
ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ร่วมสืบสาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ด้านการเกษตรที่กรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้ร่วมสนองพระราชด�าริ

 นิทรรศการ “Smart & Strong  
 Together รวมพลังส่งเสริม 
เกษตรไทย กา้วไกลมัน่คง” (Landmark) :  
จัดแสดงภาพรวมแนวทางการด�าเนินงาน
ของกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2563  
ภายใต้แนวคิด “เกษตรกรมีความเข้มแข็ง  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ใช ้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง”

 นทิรรศการผลงานของกรมส่งเสริม 
 การเกษตร :
 น�าเสนอผลส�าเร็จการขับเคลื่อนงาน 
ส่งเสริมการเกษตร จ�านวน 9 ผลงาน 
การพัฒนา ได้แก่
 n นิทรรศกำร “ขยำยผลโครงกำร
อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริสู่กำรพัฒนำ” 
ประกอบด้วย นิทรรศการกระบวนงาน 
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�าริ และนิทรรศการแสดงผลส�าเร็จ

1.

2.

3.

เกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้บริหารระดับสูง 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด
และเยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ ภายในงาน 
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 n นิทรรศกำร “ตลำดน�ำกำรผลิต” 
จัดแสดง “ผลส�ำเร็จ...เกษตรแปลงใหญ่ : 
Premium to Fly” เป็นเกษตรแปลงใหญ่
ที่รวมกลุ่มการผลิต ยกระดับสินค้า โดยจัด
แสดงนิทรรศการ และแสดงสินค้า แปลงใหญ่  
จ�านวน 70 แปลงใหญ่ 10 กลุ่มสินค้า และ 
“ตลาดเกษตรกร : Online for you” 
สินค้าจากตลาดเกษตรกรถาวร จ�านวน  
7 แห่ง และสินค้าตลาดเกษตรกร จ�านวน  
40 บูธ และ ตลาดออนไลน์ (Online 
Marketing) น�าเสนอผ่านเว็บไซต์ ตลาด
เกษตรกรออนไลน์.com 
 n นิทรรศกำร “Inno Product  
by Smart & Strong Community  
Enterprise” แสดงการเชื่อมโยงและ
ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาภายใต้โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิต
สินค้า OTOP เกษตรแปรรูป ในรูปแบบ 
“Inno Product by Smart & Strong 
Community Enterprise” และจัดแสดง
สินค้าของวิสาหกิจชุมชนที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน จ�านวน 150 บูธ

 n นิทรรศกำร “พัฒนำเกษตรกรสู่
ควำมเป็นต้นแบบ” น�าเสนอกระบวนการ
สร้างและพัฒนาเกษตรกร รุ ่นใหม่ และ
จัดแสดงผลผลิตและสินค ้าเกษตรของ 
“เกษตรกรรุน่ใหม่ (Young Smart Farmer) 
และเกษตรกร มืออาชีพ (Smart Farmer)” 
ที่ประสบความส�าเร็จในการประกอบอาชีพ 
การเกษตร จ�านวน 36 บูธ
 n นิทรรศกำร “DIGI DOAE”  
จัดแสดงข ้อมูลการพัฒนาการบริการ 
ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ โดยการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแอปพลิเคชัน
ในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ 

 n นิทรรศกำร “กล้วยไม้ไทยสู่กำร
ส่งออก” แสดงนิทรรศการกล้วยไม้สร้างชื่อ
และเส้นทางความส�าเร็จ และมีกิจกรรมการ
สาธิต เช่น การท�าพวงมาลัยแบบโมเดิร์น 
การท�ามาลัยช�าร่วย ผ้าเช็ดหน้าจากกล้วยไม้ 
เป็นต้น
 n นทิรรศกำร “พัสตรำภรณ์ตระกำรตำ”  
แสดงผลิตภัณฑ์ผ ้าและเคร่ืองแต่งกาย  
4 ภาค ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 4 ภาค จ�านวน 25 บูธ เช่น 
ผ้าทอนาหม่ืน จังหวัดตรัง ผ้าไหมยกดอก 
จังหวัดล�าพูน เป็นต้น
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 n นิทรรศกำร “นวัตกรรมและ
บริกำรทำงกำรเกษตร” แสดงนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีที่สามารถสร้างโอกาสต่อยอด 
ทางธุรกิจ เช่น หุ่นยนต์อารักขาพืชนวัตกรรมใหม่ 
ลดใช้สารเคมี เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อขยายพันธุ์พืชสับปะรด MD2 สะอาด
ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว 
เป็นต้น

 กจิกรรมการฝึกอาชพีดา้นการเกษตร 
 จัดกิจกรรมฝ ึกอาชีพฟรี  หนึ่ งวัน 
ท�าได้จริง จ�านวน 28 หลักสูตร โดยมี 
วิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการและกองส่งเสริม 
โครงการพระราชด�าริ การจัดการพื้นที่และ
วิศวกรรมเกษตร มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
การฝึกอาชีพด้านการเกษตร ท้ัง 4 วัน  
รวม 911 คน

 กิจกรรมเจรจาธุรกิจเกษตร
 เปิดพื้นที่สร้างโอกาสทางธุรกิจเกษตร  
จับคู่ Business Matching น�าเสนอข้อมูล
สินค้าการเกษตรคุณภาพจากเกษตรกร
โดยตรงให้กับผู้ประกอบการ

 การจ�าหนา่ยอาหารประจ�าถิน่ 4 ภาค 
 คัดสรรสินค้าจากการส่งเสริมเคหกิจเกษตร 
ทั่วประเทศ จ�าหน่ายอาหารประจ�าถ่ิน  
ในแต่ละภาค จ�านวน 140 บูธ 
 l  ภาคกลาง จ�านวน 67 บูธ 
 l  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  จ�านวน 18 บูธ
 l  ภาคเหนือ จ�านวน 24 บูธ
 l  ภาคใต้ จ�านวน 20 บูธ
 l  อาหารมุสลิม จ�านวน 11 บูธ

4.

6.

5.
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 กิจกรรมภาคบันเทิง
 จั ดกิ จกร รมภาคบั น เ ทิ งบน เ ว ที 
หลากหลาย เช่น การแสดงมินิคอนเสิร์ต 
จากศิลปินชื่อดัง เบน ชลาทิศ, อาร์ อาณัตพล,  
ตรี ชัยณรงค์ และหญิง ฐิติกานต์ ชมสาธิต 
วิธีการท�าอาหารจากเชฟชั้นน�า การเสวนา
เกษตรสร้างสุข เกษตรสังคมเมือง โชว ์
การเดินแบบผ้าไทยและการประมูลผ้าไทย  
เป็นต้น ทั้งนี้ รายได้จากการประมูลผ้าไทย 
ภายในงานยงัได้ร่วมสมทบทนุสภากาชาดไทย  
เป็นเงิน 73,800 บาท 
  นอกจากนี้ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563  
ผู ้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อม 
ทีมงานยังได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้ประกอบการ 
และร้านค้าที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อ
แสดงความขอบคุณอีกด้วย
 สรปุยอดมผีูเ้ข้าชมงานและเข้าร่วมงาน
ทั้ง 4 วัน รวมทั้งสิ้น 21,819 คน ยอดรวม
รายได้จากการจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้า 
ทั้ง 4 วัน รวมทั้งสิ้น 235,251,831 บาท  
แบ ่งเป ็นรายได ้จากการจัดแสดงและ
จ�าหน่ายสินค้า จ�านวน 13,252,831 บาท 
และรายได้จากการเจราธุรกิจ จ�านวน 
221,999,000 บาท

 ในกำรจัดงำนครั้งน้ี เพื่อให้มีส่วน
ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐำนรำก เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ 
มหภำค รวมทั้งกำรสร้ำงโอกำสให้
กับพี่น้องเกษตรกร โดยกำรส่งเสริม
ให้เกษตรกรพัฒนำยกระดับสินค้ำ
เกษตร และแสดงศกัยภำพในกำรผลติ
สินค้ำเกษตร เพื่อเข้ำสู่กำรแข่งขัน 
ในตลำดโลกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
จำกตลำดท้องถิ่น ตลำดภูมิภำค สู่
ตลำดต่ำงประเทศ และตลำดออนไลน์ 
ให้คนเมืองได้เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และเปิดโอกำสในกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงกัน ทั้งเกษตรกรผู้ผลิต 
และผู้บริโภค ตลอดจนสำมำรถเชื่อมโยง 
ระหว่ำงผูผ้ลติและผูบ้ริโภคได้โดยตรง
อีกด้วย n

7.
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 กรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์ส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง)  
ในสังกัดรวม 8 ศูนย์ ตั้งอยู ่ ในจังหวัด 
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ ่องสอน ตาก 
ล�าพูน พะเยา เลย และจังหวัดกาญจนบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ส ่งเสริม
และการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร
ชาวไทยภูเขา เกษตรกรในพื้นท่ีสูง และ
เกษตรกรทั่วไปในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบภายใต ้
ส�านักงานเกษตรจังหวัดนั้น ๆ
 ล่าสุด นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที ่
จังหวัดแม ่ฮ ่องสอน เพื่อติดตามการ 
ด�าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในทุกอ�าเภอ  
โดยเฉพาะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)  
พบว่า กาแฟแม่ฮ ่องสอนมีความหอม  
รสชาติดี และปัจจุบันผู้บริโภคให้ความนิยม 

ปูทิศทางกาแฟไทย เล็งหนุน GI 
สร้างอัตลักษณ์ตลาดท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการเกษตร 

กาแฟอราบิก้าและโรบัสต้าเป็นอย่างมาก
 “จากประสบการณ ์การ ด่ืมกาแฟ 
ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยล้วนให้กลิ่น 
และรสชาติที่ดีและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ในแต่ละท้องถ่ิน ในขณะที่เมื่อสอบถาม 
ผู้ประกอบการในตลาดกาแฟพบว่าผลผลิต 
เมลด็กาแฟไม่เพยีงพอ ต่อความต้องการของ 
ตลาดผู้บริโภค ผมเองมีแนวคิดว่า การแบ่ง 
ชัน้ตลาด ตัง้แต่ความต้องการกาแฟในระดับ 
ต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด ถือเป็นการสร้าง 
แบรนด์ประจ�าท้องถิน่หรอืชมุชนเกษตรนัน้ ๆ   
ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานเกษตร  
GI จะเป็นการสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ 
ของกาแฟในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันได้  
เป็นการเปิดโอกาสให้ คอกาแฟได้มาลิม้ลอง 
และสัมผัสกลิ่นรสของกาแฟที่ปลูกในแต่ละ 
พื้นท่ี สร้างรายได้ให้ชุมชน” รองอธิบดี 
กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

 นอกจากนี้ เสียงสะท้อนแนวคิดจาก 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กาแฟพืชเศรษฐกิจ 
ความหวังที่ยั่งยืน เกษตรกรบนพื้นที่สูง"  
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) เพื่อเชื่อมโยง 
เครอืข่ายการผลิตและการตลาดให้กว้างขวาง 
ยิ่งข้ึน ซ่ึงมีเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจ 
กาแฟ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟ 
แม่ฮ ่องสอน Young Smart Farmer  
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที ่
โครงการหลวงในฐานะหน่วยงานภาคเีครอืข่าย  
และประชาชนเข้าร่วมงานรวมกว่า 200 คน  
ได้สะท้อนมุมมองต่อทิศทางการผลิตกาแฟ 
ในประเทศไทยว่า ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูก 
กาแฟในประเทศยังมีกระบวนการผลิต 
ทีไ่ม่ตรงตามความต้องการของตลาดเท่าท่ีควร  
ท�าให้ผลผลิตที่จ�าหน่ายได้มีปริมาณน้อย  
รวมทั้ งการใช ้ เทคโนโลยีการ เกษตร  

“การพัฒนากาแฟไทยให้เติบโตไปในทิศทางท่ีดี	 
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประเทศ	 จึงต้อง 
พัฒนาทุกกระบวนการตั้งแต่พื้นที่ปลูกจนไปถึง 
ตลาดและช่องทางการจ�หน่าย”

เรียบเรียง : นาฏสรวง อินทร์แก้ว ส�านักงานเลขานุการกรม
ภำพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ ส�านักงานเลขานุการกรม

เกษตรรอบทิศ
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การจัดเก็บและขนส่งผลผลิตยังต้องการ 
ความพิถีพิถัน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบ 
ต่อกลิ่นรสของกาแฟด้วย ดังนั้น การพัฒนา 
กาแฟไทยให้เติบโตไปในทิศทางที่ดี สร้าง 
รายได้ให้แก่เกษตรกรและประเทศ จึงต้อง 
พัฒนาทุกกระบวนการตั้งแต่พื้นที่ปลูก 
จนไปถึงตลาดและช่องทางการจ�าหน่าย
 ประการแรก แจ้งข้อมลูกำรเพำะปลูก 
ที่ เป ็นปัจจุบัน วิธีการคือ ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่ง 
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกภาครัฐน�าไปวางแผน 

ในการจัดการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดให ้
สามารถจ�าหน่ายได้ หรือมีผู้รับซื้อ เป็นส่วน 
ส�าคญัแรกเสมอืนการวางแผนก่อนน�าสนิค้า 
ออกมาขายตามตลาดแต่ละแห่ง กล่าวคือ  
ภาครัฐรับบทเป็นพ่อค้าที่จะสั่งของมาขาย  
เกษตรกรคือคนที่ส่งของให้พ่อค้าน�าไปขาย  
พ่อค้าเป็นผู้ที่รู้ว่าจะน�าของไปขาย ที่ใดบ้าง 
และต้องสัง่ของมาจ�านวนเท่าไหร่ ตลาดไหน 
ขายดี ตลาดไหนขายได้มากหรือน้อย ดังนั้น  
เม่ือโรงงานมาแจ้งว่าผลิตสินค้าแล้วกี่ชิ้น  
พ่อค้าจะวางแผนกระจายสินค้าไปตาม 
ตลาดต่าง ๆ เมื่อเห็นว่าสถานการณ์ไม่ด ี
ขายได้น้อย พ่อค้าจะแจ้งโรงงานให้หยดุผลิต 
สินค้า ซึ่งก็เหมือนกับการที่รัฐมีนโยบาย 
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช 
ชนิดอื่นเพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดอันจะ 
ท�าให้ราคาตกต�่าและขาดทุน จะเห็นได้ว่า 
หากเกษตรกรไม่ขึ้นทะเบียน การเพาะปลูก 
ซึ่งเป็นการแจ้งข้อมูลสินค้าที่จะผลิตออก 

ไปขาย ก็จะท�าให้พ่อค้าไม่ทราบว่ามีสินค้า 
ที่โรงงานตั้งระบบ สั่งผลิตไว้จ�านวนเท่าไหร่  
ไม่สามารถสั่งหยุดการผลิตเท่ากับจ�านวน 
ที่ตลาดต้องการได้ ท�าให้สินค้าที่ผลิตเกิน 
ขายไม่ได้นั่นเอง
 ประการที่สอง กำรลงทุน เกษตรกร 
หลายรายอาจประสบกับปัจจัยเรื่องเงินทุน 
ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีต ้องใช  ้
เงินลงทุนสูง ท�าให้ไม่สามารถผลิตสินค้า 
ได้ตรงตามความต้องการของตลาดเท่าทีค่วร  
ซ่ึงภาครัฐก็มีนโยบายเก่ียวกับด้านการเงิน 
ในการช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถ 
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อย่างไรก็ตาม ทางเลือกหนึ่งในการไม่สร้าง 
หนี้ที่เกินก�าลังตนเองล�าพังจะแบกรับไหว  
คือความสามัคคี เช่น การรวมตัวกันเป็น 
กลุม่เกษตรกรแปลงใหญ่ หรอืขอจดทะเบยีน 
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตามการสนับสนุน 
จากกรมส ่งเสริมการเกษตร เป ็นต ้น  
ในส่วนนีม้หีวัใจส�าคัญคอืการบริหารจดัการ 
ที่ดี ส�ารวจความสามารถและความถนัด 
ของสมาชิกกลุ่ม และให้สมาชิก ท�าหน้าที่ 
ในแต่ละส่วนของกลุ ่ม เช่น คนที่คุยเก่ง 
เป็นที่รักของชุมชน ให้เป็นตัวแทนในการ 
เจรจากับลูกค้า ส่วนคนที่มีความละเอียด 
รอบคอบและซือ่สตัย์ให้จดัการบญัชซีือ้ขาย  
เป ็นต ้น ก็จะช ่วยลดภาระของแต ่ละ 
รายบุคคลลงไป ท�าให้แต่ละคนได้ท�าหน้าที ่
ของตนอย่างเต็มก�าลัง
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 ประการที่สาม คุณภำพต้นพันธุ ์
และพื้นที่ปลูก จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกร
สร้างแปลงเกษตรให้ดี ใช้ต้นพันธุ์ดีในการ
เพาะปลูก เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
ซึ่งพื้นท่ีสูงมีผลท�าให้กาแฟมีรสชาติดี เป็น
อีกกระบวนการส�าคัญ หากการผลิตไม่ได้
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด  
ก็ไม่สามารถขายสินค้าได้ เปรียบเสมือนสินค้า 
มีต�าหนิ หรือผลิตผิดสเปค หรือใช้งานไม่ได้ 
ท�าให้ราคาตกหรืออาจถึงขั้นลูกค้าไม่รับซื้อ 
ดังน้ัน การใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึง
เป็นสิ่งส�าคัญ เริ่มตั้งแต่เลือกวัตถุดิบที่ดีคือ
ต้นพันธุ์ดีแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง 
เหมาะกับสภาพพื้นที่และอากาศ ออกแบบ
แปลงและระยะห่างระหว่างต้นเหมาะสมต่อ
การให้ผลผลติคุณภาพสูง เช่น ปลกูต้นกาแฟ
ห่างกัน 2 เมตร จะท�าให้ได้ผลผลิตกาแฟ

เมล็ดใหญ่กว่าการปลูกในระห่างของแต่ละ
ต้นชดิกนั จากนัน้ก็บ�ารงุดแูลรกัษา ต้นกาแฟ 
ตดัแต่งก่ิงถ้าปล่อยให้กิง่สงูชะลดู ผลผลติจะ
กระจุกไม่ได้ประสิทธิภาพ รวมทั้งท�าความ
สะอาดแปลง เปรียบเสมือนคอยจับตาดู ไม่
ให้เครื่องจักรท�างานผิดพลาด ซ่ึงอาจส่งผล
เสียหายต่อสินค้าที่ผลิตออกมา
 ประการที่สี่ กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ส่วนนี้ส�าคัญไม่แพ้กัน เพราะเมื่อได้สินค้า
ออกมาแล้วการปรุงรสให้เป็น ที่ชื่นชอบ
ของลูกค้าก็ส่งผลให้สินค้าขายดิบขายดีไม่
เหลือค้างสต๊อก กล่าวคือการเก็บเกี่ยว การ
จัดเก็บ และการขนส่งเมล็ดกาแฟ หากตาก
แดดโดยไม่มีการพลิกกลับเมล็ดกาแฟ ก็อาจ 
ท�าให้สินค้ามีความช้ืนไม่เป็นที่ต ้องการ 
ของผู้ซื้อ ในส่วนนี้สามารถใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยี เช่น เครื่องวัดความชื้น เข้ามา
ช่วยได้ นอกจากนี ้การน�าผลผลติเมลด็กาแฟ
ไปเก็บไว้ใกล้สถานที่มีกลิ่น เช่น เล้าหมู ก็จะ 
ส่งผลต่อกลิ่นหอมของกาแฟได้ เปรียบ
เหมอืนลกูค้าชอบกลิน่กาแฟแต่โรงงานกลบั
ใส่ผงปรุงรสหมูสับลงไป ท�าให้สินค้าที่ผลิต
ออกมาแล้วแทนท่ีจะขายดี กลับขายได้ราคาถูก 
เพราะคนไม่นิยม
 ประการสุดท้าย กำรตลำดและ 
เครือข่ำย ส่วนนี้เป็นความไว้ใจจากลูกค้า 
การรวมกลุ่มถือเป็นวิธีการสร้างความไว้
วางใจได้เป็นอย่างดี เช่น การรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ หรือขอจด
ทะเบียนเป็นกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน ตาม
การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นต้น การมีระบบจัดส่งสินค้าที่ดี จัดส่ง
ชนดิสนิค้าได้ตรงตามความต้องการ ตรงตาม
จ�านวน และตรงตามเวลา จะท�าให้ลกูค้าเกดิ

ความพงึพอใจและเช่ือถือในการสัง่สนิค้ากบั 
กลุม่นัน้ ๆ  อกีทัง้การรวมกลุม่ยงัเป็นการเปิด
โอกาสให้สมาชิกได้ลูกค้ารายใหญ่ มีก�าลัง
ซื้อสินค้าสูง และสั่งสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วย

 จำกกำรลงพื้นที่ของรองอธิบดีกรม 
ส่งเสริมกำรเกษตร เพื่อตำมรอยกำแฟตลอด 
กระบวนกำร ตั้งแต่พูดคุย กับเกษตรกร 
ผู้ปลูกกำแฟ ตลอดจนผู้ประกอบกำรและ
ตลำดรับซื้อกำแฟ ท�ำให้ทรำบว่ำส่ิงท่ี
กล่ำวมำข้ำงต้นไม่ว่ำจะเป็นกำรแจ้งข้อมลู 
กำรเพำะปลูกที่เป็นปัจจุบัน กำรลงทุน  
คณุภำพต้นพนัธุแ์ละพืน้ทีป่ลกู กำรเกบ็เกีย่ว 
ผลผลิต รวมถึงกำรตลำดและเครือข่ำย 
ก�ำลังขับเคลื่อนไปข้ำงหน้ำ เพื่อก้ำวให้ 
ทันกับกระแสควำมนิยมของผู้บริโภคหรือ
คอกำแฟ ยุคใหม่ ดังนั้น เกษตรกรและ
หน่วยงำนภำคกำรเกษตรทุกส่วนเปรียบ
เสมือนฟันเฟืองท่ีต้องร่วมกนัเป็นผูก้�ำหนด
ทิศทำงกำแฟของประเทศ n
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เรียบเรียง-ภำพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูล : http://thaifarmer.lib.ku.ac.th/news

เกษตรช้อป

ที่รับมาจ�าหน่ายมีคุณภาพไม่คงที่ ครอบครัว
คุณเพชรมีที่ดินปลูกกล้วยอยู่แล้ว จ�านวน  
4 ไร่ จึงตัดสินใจลงทุนผลิตกล้วยอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ หลังจากนั้นได้ชักชวนชาวบ้าน
และเกษตรกรในท้องถ่ิน จ�านวน 20 ราย
มารวมกลุ่มกัน ในชื่อ “วิสาหกิจชุมชนบ้าน
สบายใจ” และจดทะเบียนกับกรมส่งเสริม
การเกษตร ในปี 2557 เพื่อด�าเนินธุรกิจ
แปรรูปกล้วย แต่เน่ืองจากกล้วยอบหรือ
กล้วยตาก ซึ่งเป็นสินค้าหลักของกลุ่มนั้น  
มีคู่แข่งในตลาดจ�านวนมาก และกล้วยตาก
เป็นสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น ทางกลุ่ม  
จึงได้หาแนวทางในการแปรรูปสร้างมูลค่า
เพิ่มให้ผลิตภัณฑ์กล้วยน�้าว้าในรูปแบบใหม่  
โดยเน้นผลิตสินค้าที่ดีและปลอดภัยแก่ 
ผู้บริโภค

	 “	ดปีาษณะ	เครือ่งดืม่กล้วยผงส�เรจ็รปูเพือ่สขุภาพ	ของกลุ่มวสิาหกจิชมุชน
บ้านสบายใจ	 อ�เภอเมืองสมุทรสงคราม	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 ได้น�กล้วย
น�้าว้าเขียว	 ซึ่งเป็นผลไม้ในท้องถ่ินมาพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยผง 
ส�หรับชงดื่ม	 ท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูง	 ช่วยดูแลเรื่องระบบย่อยอาหาร	 
บรรเทาการเกิดโรคกระเพาะ	 และลดกรดไหลย้อน	 ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ 
ในประเทศไทยที่ก�ลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ	 (Aging	 Society)	 
ในอนาคต”

“ดีปาษณะ”
เครื่องดื่มกล้วยผงส�าเร็จรูปเพ่ือสุขภาพ
วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ

 คุณศุภลักษณ์ บัวโรย หรือ คุณเพชร 
ประธานวิสาหกิจชุมชนบ ้ านสบายใจ  
เล่าถึงที่มาให้ฟังว่า หลังจากเรียนจบ ท�างาน
เป็นโปรแกรมเมอร์มาระยะหนึ่ง รู ้สึกว่า
ตนเองท�างานหนัก แต่ได้ผลตอบแทนไม่คุ้ม

ค่าเหน่ือย จึงตัดสินใจหันมาลงทุนท�าธุรกิจ
ของตัวเองทีบ้่านเกดิในจงัหวดัสมทุรสงคราม  
เริ่มจากรับผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปใน 
ท้องถ่ินมาขายทีต่ลาดน�า้อัมพวา ซ่ึงกล้วยอบ
เป็นหนึ่งในสินค้าขายดี แต่เนื่องจากสินค้า 
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 วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ หลายหน่วยงาน  
เช่น กรมส่งเสรมิการเกษตร ได้เข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐาน 
การผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นเคร่ืองดื่ม
กล้วยผงส�าเร็จรูป สถาบันการศึกษา ได้แก่ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และยงัได้ทนุวจิยั
โครงการนวัตกรรมด้านสังคม จากส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) มาพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มกล้วยน�้าว้าเขียวชนิดผง 
ชงละลาย ที่มีอินนูลินและโอลิโกฟลุกโตส  
ภายใต้ชือ่โครงการ “ดปีาษณะ” ซึง่วตัถดุบิหลกั 
ที่ใช้ คือกล้วยน�้าว้าซึ่งมีปริมาณมากในพื้นที่ 
โดยคัดเลือกกล้วยที่มีความสุกท่ีเหมาะสม 
ในการน�ามาผลิตเป็นกล้วยผง ศึกษาการ 
เตรียมช้ินกล้วยก่อนการอบ ศึกษาอุณหภูมิ
และเวลาในการอบ ท�าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ยัง
คงกลิ่น รสของกล้วย ละลายน�้าง่าย มีการ
ทดสอบวเิคราะห์ทางห้องปฏิบตักิารวิจยัแล้ว
ว่ากล้วยผงของวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ
ไม่มีคอเลสเตอรอล โซเดียมต�่า ไขมันน้อย 
กว่าค่ามาตรฐาน มีน�้าตาลเพียง 5 กรัมต่อ 
100 มิลลิลิตรเท่านั้น ท้ังยังมีคุณสมบัติเป็น
พรีไบโอติก (Prebiotic) ช่วยในการท�างาน
ของระบบย่อยอาหาร ลดกรดไหลย้อน 
ป้องกันการเกิดโรคกระเพาะ
 “ดีปาษณะ” เป็นเคร่ืองดื่มผงกล้วย
ส�าเร็จรูปเพื่อสุขภาพ ส�าหรับชงดื่ม สามารถ
เก็บไว้ได้นานถึง 473 วัน หรือประมาณ 1 ปี  
3 เดือน ก�าลังเป็นที่สนใจของกลุ่มผู้บริโภค 
ที่รักสุขภาพอย่างแพร่หลาย เพราะรับประทาน
ได้สะดวก ราคาไม่แพง สินค้าภายใต้แบรนด์ 
“ดีปาษณะ” มีหลากหลายรสชาติให้เลือก 
เช่น รสดั้งเดิม (นมถั่วเหลือง) รสนม รสโกโก้ 
และรสน�้าผึ้งผสมมะนาว ในส่วนของแผน 
การตลาดนั้นได้วางแผนกลุ่มผู้บริโภคเป็น  
3 กลุ ่ม คือ กลุ ่มเด็ก กลุ ่มคนวัยท�างาน  
และกลุ่มผู ้สูงอายุ ซึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุนั้น 
จะพบว่า มักจะมีปัญหาในเรื่องของกรด
ไหลย้อนมากกว่ากลุ่มอื่น ดังนั้นจึงได้เริ่ม 
จับตลาดในกลุ ่มผู ้สูงอายุเป ็นกลุ ่มแรก  
ซึ่งก็นับว่าประสบความส�าเร็จในระดับหนึ่ง  
และก�าลังพัฒนาสูตรใหม่ ๆ เพิ่มเติมให้กับ 
ผู้สูงอายุอีกด้วย

 ส�าหรับการจ�าหน่ายสินค้า ทางกลุ่มได้
เปิดร้านค้าบ้านสบายใจ ที่ตลาดน�้าอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม และมีการจ�าหน่าย
สินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  
Shopee Lazada สินค ้าหลัก ได ้แก ่  
กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ กล้วยกวน 
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง เครื่องดื่มกล้วยผง 
ส�าเร็จรูป กล้วยหอมทอด ฯลฯ สินค้าของ 
กลุ ่มฯ ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ได้รับ
มาตรฐาน อย. และ มาตรฐานการผลิต 
GMP โดยส่งสินค้าตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ทุกปี และยังได้รับรางวัลมาตรฐาน มผช. 
จากส�านักงานอุตสาหกรรม ประจ�าปี 2561 
และล่าสุดได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อะวอร์ด  
ปี 2562 ด ้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน  
จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) อีกด้วย
 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ก�าลังพัฒนา คือ 
“ซุปหัวปลี” ซ่ึงเป็นโครงการวิจัยและพัฒนา 
FOOD INNOPOLIS สินค้าเกษตรปลอดภัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจ
ฐานรากในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม รับเป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ดังกล่าว
 คุณเพชร ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้าน
สบายใจ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางกลุ่ม แปรรูป
ผลิตภัณฑ์กล้วยตากและกล้วยผงเป็นหลัก 
ยังมีส่วนท่ีเหลือใช้คือ หัวปลี ที่ยังไม่ได ้
น�ามาพัฒนาต่อยอด ซึ่งหัวปลีเป็นวัตถุดิบท่ี

น่าสนใจ เพราะมีโปรตีน
สูงมาก มีเส ้นใยอาหารสูง  
ให้รสสัมผัสเหมือนการบริโภค
เน้ือสัตว์ และมีปริมาณแคลอรี 
ต�่ามาก จึงต้องการพัฒนาซุปหัวปลี
ที่มีรสชาติคล้ายซุปเห็ด ที่ทุกคนคุ ้นเคย 
และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง พัฒนาสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ “หัวปลี” วัตถุดิบเหลือทิ้ง 
ในปัจจุบันได้ถึง 100% ส่วนผลิตภัณฑ  ์
ตัวล่าสุดที่น�า “หัวปลี” มาแปรรูป ได้แก่ 
หัวปลีอบกรอบ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทาง 
กลุ่มได้ทดลองผลิต โดยได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง n

สนใจผลิตภัณฑ์สอบถำมรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภลักษณ์ บัวโรย 
(คุณเพชร) ประธำนวิสำหกิจชุมชน 
บ้ำนสบำยใจ ณ บำ้นเลขที่ 84/58 
หมู่ที่ 1 ถนนบำยพำส อ�ำเภอเมือง

สมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม 
หมำยเลขโทรศัพท์ 08 4354 5615 

หรือ
E-Mail : petch720@hotmail.com
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 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นำงกุลฤดี พัฒนะอิ่ม  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นประธานพิธีเปิด
การอบรมระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนกษตรกรส�าหรับ
เกษตรกรรายบุคคล (Personalized Data) ณ โรงแรม
ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ การอบรมดังกล่าว 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้ศึกษาท�าความเข้าใจ 
การใช้งานระบบและน�าสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห ์
ที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจและบริหารงานของกรมส่งเสริม 
การเกษตรต่อไป

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

 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นำยเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ลงนามปฏิญญาร่วมแสดงเจตจ�านง (Joint Declaration of Intent: JDI) 
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย กับกระทรวงอาหารและเกษตร สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ 
ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรไทย โดยเฉพาะด้านความยั่งยืนและบริหารจัดการตลาด โดย
ด�าเนินการความร่วมมือน�าร่อง 3 ปี ในพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเกษตรกรสามารถ
ประยุกต์ใช้วิธีการบริหารจัดการที่ทันสมัย ยั่งยืน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐสามารถทดสอบ 
วิธีการส่งเสริมและแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืน สามารถน�าองค์ความรู้มาเป็น 
ต้นแบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันผลผลิต 
ด้อยคุณภาพแก่เกษตรกร ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส 
พร้อมทั้งให้แนวทางการยกระดับการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและ 
นอกประเทศ และมอบเครื่องกับดักแมลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก ่
เกษตรกร รวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเรื่องการผลิตทุเรียนคุณภาพ 
และการถ่ายทอดความรู้การป้องกนัก�าจัดหนอนเจาะเมลด็ทเุรยีน
ด้วยวิธีผสมผสาน ใน 6 ฐานการเรียนรู้ โดยมีเกษตรกรผู้ผลิต
ทุเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าในร่วมสัมมนาดังกล่าว
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 เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นำยทวี มำสขำว รองอธิบด ี
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สู่ความส�าเร็จของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ การสัมมนา
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอผลการด�าเนินงานของศูนย์จัดการ 
ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ของ 
จังหวัดดีเด่น มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ศจช. และ ศดปช. รวมทั้ง 
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ 
ในการขับเคลื่อนงาน ศจช.และ ศดปช.

 เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นำยชำตรี บุญนำค รองอธิบดี 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาพัฒนาแนวทาง 
การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมมารวย  
การ์เด้น กรุงเทพฯ พร้อมท้ังให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงาน
วิสาหกิจชุมชน โดยได้เน้นย�้าการร่วมท�างานเช่ือมโยงกับทุกกลุ ่ม  
เพื่อให้การท�างานขับเคล่ือนไปในทิศทางบวก และเน้นท�างานเชิงรุก 
ให้มากขึ้น วางเป้าหมายในการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในแต่ละพื้นที่ 
และด�าเนินการพัฒนายกระดับตามที่วางเป้าหมายไว้ให้ส�าเร็จ

 เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2563 นำยอำชว์ชัยชำญ เลี้ยงประยูร 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร บรรยายพิเศษ เรื่อง การส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ และการจัดท�าแผนพัฒนาการเกษตร ในการ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด (Provincial  
Workshop : PW) ครั้งที่ 4 และโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม
สัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม
การเกษตร จัดโดยส�านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ณ อ�าเภอเมือง 
จงัหวดันครนายก และในโอกาสนีไ้ด้พบปะนกัวิชาการส่งเสรมิการเกษตร
ระดับจังหวัดและอ�าเภอ รวมทั้งสร้างขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน 
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายก
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เรียบเรียง-ภำพ : กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

เกษตรวิจัยต่อยอด

ตอนที่

4
กรมส่งเสริมการเกษตร

เดินหน้าศึกษารูปแบบการส่งเสริมฯ
เพ่ือลดสารเคมีพืชผักและไม้ผล

“ผักปลอดภัย ท�าอย่างไรให้ปลอดสารด้วยการวิจัยและการส่งเสริม”
(ตอนจบ)

 ทีมวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 
ส่วนกลาง เขต จังหวัด อ�าเภอ ศูนย์ฯ และ
นักวิจัยท้องถ่ิน ได้ร่วมกันหาค�าตอบด้วย
การศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบการส่งเสริม 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช ้ 
สารเคมีของเกษตรกรโดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมที่เหมาะกับการผลิตผัก อ�าเภอ
ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีแนวทาง คือ
 การเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผัก 
ที่นักวิจัยท้องถ่ินมีความสนใจ ด้วยวิธีการ 
ฝึกอบรมให้ความรู ้การผลิตผักปลอดภัย  
การดูแลรักษาที่ถูกวิธี (ถูกสูตร ถูกเวลา  
ถูกอัตรา และถูกวิธี) รวมทั้งการให้นักวิจัย
ท้องถิ่นฝึกปฏิบัติ เพื่อผลิตไส้เดือนฝอย 
ที่ถูกวิธี และฝึกส�ารวจประสิทธิภาพการใช้
สารชวีภณัฑ์ในแปลงทดสอบ พร้อมทัง้เสรมิ
การเรียนรู้ด้วยการศึกษาดูงานตามประเด็น 
เช่น การผลิตผักปลอดภัย การบริหารจัดการ
กลุ่ม การตลาด และการปลูกผักในฤดูฝน 
โดยเป็นประเด็นที่นักวิจัยท้องถ่ินสนใจท่ีจะ
เรียนรู้เพื่อน�ามาปรับใช้ จากการเสริมการ

เรียนรู้ต่าง ๆ ท�าให้นักวิจัยท้องถิ่น เกิดความ
มัน่ใจทีจ่ะใช้สารชีวภัณฑ์ทัง้ ไตรโครเดอร์มา  
บิวเวอเรีย ไส้เดือนฝอย จากผลการท�า 
แปลงทดสอบ และมีแนวคิดท่ีจะพัฒนา
ปรับปรุงดินให ้อุดมสมบูรณ์ วางแผน
การผลิตให้มีผลผลิต ที่หลากหลายและ 
มีจ�าหน่ายทั้งปี
 การจัดท�าแปลงทดสอบเทคโนโลยี 
ทีมวิจัยได้ร่วมวางแผนเพื่อหาเทคโนโลยี
ที่เหมาะกับการผลิตคะน้า เพื่อลดการใช้
สารเคมี โดยการศึกษาประสิทธิภาพการ
ใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อเป็นการยืนยันผลและ
สร้างความมั่นใจท่ีจะใช้ไตรโครเดอร์มา 
บิวเวอเรีย ไส้เดือนฝอย ซ่ึงนักวิจัยท้องถิ่น
สามารถผลิตได้เอง ไม่ซับซ้อน โดยทีมวิจัย 

	 “ภูผาม่าน”	 เป็นอ�เภอหนึ่งใน
จังหวัดขอนแก่นที่มีชื่อเสียงในการ
เป็นแหล่งปลูกผัก	 และก�ลังพัฒนา	
เป็นแปลงใหญ่ในการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง	 
และพืชผักแหล่งใหม่	 เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ	 และส ่งออก	 แต ่
เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบปัญหาโรค/
แมลงศัตรูผักระบาด	เช่น	หนอนกระทู	้
ด้วงหมัดผัก	 โรครากเน่าโคนเน่า	
โดยเกษตรกรใช้สารเคมีในการก�จัด
ศัตรูผัก	 แต่ยังใช้ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและมีการใช้ในปริมาณมาก	
จากสถานการณ์ในพื้นที่ท�ให้เกิด
ค�ถามว่า	 “แล้วจะท�อย่างไรเพื่อให้ 
มีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ	 และลดปริมาณการใช้
สารเคมี”	 จึงเป็นโจทย์วิจัยท่ีศึกษา 
รูปแบบและแนวทางการลดการใช  ้
สารเคมใีนการผลติผกัอย่างปลอดภยั
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ร่วมการวางแผน ร่วมลงมือท�าแปลงทดสอบ 
จากการจัดท�าแปลงทดสอบสารชีวภัณฑ์
ให้ผลดีทั้งการเจริญเติบโต และป้องกัน 
การเข้าท�าลายของโรค/แมลง คือ การใช ้
เชื้อราบิวเวอเรีย 250 กรัมต่อน�้า 20 ลิตร 
และการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา 125 กรัม
ต่อน�้า 20 ลิตร สิ่งส�าคัญ คือ คะน้าจากแปลง
ทดสอบไม่พบสารเคมีกลุ่มออแกโนเฟสเฟต 
และกลุ่มคาร์บาเมทตกค้างในผลผลิต
 การวางแผนการตลาด เพือ่ให้สอดคล้อง
กบัความต้องการของผูบ้รโิภค และมีผลผลติ
จ�าหน่ายตลอดทั้งปี เน้นการจ�าหน่ายภายใน
ชุมชน และหาตลาดที่หลากหลายเพื่อ
กระจายความเสี่ยงของผลผลิต ซึ่งจะต้อง
ผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นสัญลักษณ์
การันตีผลผลิตให้แก่ผู ้บริโภคมีความเชื่อ
มั่นว่า “ผักของภูผาม่านเป็นผักปลอดสาร 

รสชาติดี ดีต่อสุขภาพ” พ่อค้าที่มารับซ้ือ 
ก็พูดว ่าผลผลิตของภูผาม่านมีคุณภาพ 
ท�าให้ราคาขายคะน้าสูงขึน้จากราคา 15 บาท  
ต่อกิโลกรัม เป็นราคา 20 บาท ต่อกิโลกรัม  
และมต้ีนทนุการผลติลดลงจากเดมิ 7,300 บาท  
ต่อไร่ เป็น 5,800 บาท ต่อไร่
 ผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัย ได้แนวทาง 
การผลิตผักเพื่อลดการใช้สารเคมีของอ�าเภอ
ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นว่า เทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมกับผลิตผักปลอดภัยด้วยการ
จัดการศัตรูผักแบบผสมผสาน (IPM) คือ 
การใช้สารชีวภัณฑ์ตามหลักวิชาการ และ 
วางแผนการปลกูให้มกีารเหลือ่มเวลา ชนดิผกั 
และปรับปรุงบ�ารุงดินให้อุดมสมบูรณ์
 สรุปผลการเปลี่ยนแปลงจากการ
ศึกษาวิจัยท่ีเกิดขึ้นกับนักวิจัยท้องถิ่น คือ  
นักวิจั ยท ้องถิ่ น มีความรู ้ความเข ้ า ใจ 

นักวิจัยท้องถิ่น คือ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยฯ จ�านวน 30 ราย

ใช้สารเคมีที่ถูกต้อง พร้อมเปลี่ยนมาใช ้
สารชีวภัณฑ์ตามหลักวิชาการโดยมีความ
มั่นใจในประสิทธิภาพ เกิดความเชื่อมั่น
ที่ดีต ่อสารชีวภัณฑ์ ในส่วนของทีมวิจัย
เกิดการเรียนรู ้ของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
ร่วมกิจกรรมรูปแบบ “ทีมเรียนรู ้” เป็น 
พี่เลี้ยงและที่ปรึกษาตามบทบาทหน้าที ่
และความรับผิดชอบ เกิดความเช่ือม่ัน  
เชื่อใจในศักยภาพซึ่งกันและกัน บนพื้นฐาน
การพัฒนาที่ให้ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาจึงจะเกิดความยั่งยืน n

❝ ต้องผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน	เป็นสัญลักษณ์การันตี
ผลผลิตให้แก่ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่า	“ผักของภูผาม่าน
เป็นผักปลอดสาร	รสชาติด	ีดีต่อสุขภาพ” ❞
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ระบบส่งเสริมการเกษตร
(Tranining & Visit System)

ระบบส่งเสริมการเกษตร
(Tranining & Visit System)

■ บูรณาการภายใน
 และภายนอกหนวยงาน
 แบบสหวิทยาการ
■ สนับสนุนวิทยากร
 องคความรู ปจจัย
 การผลิต

■ กระบวนการถายทอด
 ความรูแบบมีสวนรวม
 ทั้งการบรรยาย 
 การสาธิต 
 การฝกปฏิบัติ 
 การศึกษาดูงาน 
 และการจัดทําแปลง
 ทดสอบเทคโนโลยี

■ เจาหนาที่ระดับสวนกลาง/เขต/จังหวัด
■ สรางความเขาใจกับทีมงาน และเปนที่ปรึกษาใหกับทีมงานในระดับอําเภอ 
 และติดตามนิเทศการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว
■ ทีมงานในระดับอําเภอเปนพี่เลี้ยงใหกับนักวิจัยทองถิ่นในการนําเทคโนโลยี
 ไปปรับใช ตามหลักวิชาการ

■ การวางแผนเยี่ยมตามแผน
 การจัดเวทีชุมชน 5 ครั้ง คือ
เวที 1 วิเคราะหสถานการณ
  การผลิต
เวที 2 วิเคราะหสถานการณ
  การตลาดและ
  เชื่อมโยงตลาด
เวที 3 ถายทอดเทคโนโลยี
  การกําจัดศัตรูพืช
เวที 4 ถายทอดความรู
  การตรวจสอบยอนกลับ
เวที 5 สรุปผล คืนขอมูลสูชุมชน

■ วิเคราะห คน พื้นที่ สินคา
■ ไดปญหา/ความตองการ
 ของพื้นที่
■ วางแผนและออกแบบ 
 กิจกรรมที่จะแกไขปญหา
 ในพื้นที่
■ วิเคราะห สังเคราะห สรุปผล 
 การวิจัยเพื่อขยายผลไปยัง
 นักวิจัยทองถิ่นที่สนใจตอไป

การสนับสนุน
(Supporting)

การถ่ายทอดความรู้
(Training)

การนิเทศ
(Supervision)

การเยี่ยมเยียน
(Visiting)

การจัดการข้อมูล
(Data management)

กรม/เขต/จังหวัด/อําเภอ/ตําบล

เปา้หมาย
นโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
1. ศพก.
2. แปลงใหญ (Production Unit)

งานตามภารกิจ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
■ สงเสริมนักวิจัยทองถิ่นผลิตพืช
 ปลอดภัยลดการใชสารเคมี

ขั้นตอนการสรุปผลการวิจัย
สรุปรูปแบบกระบวนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือลดการใช้สารเคมีของนักวิจัยชุมชน

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

แนวทางการลดใช้สารเคมี
 1. สรำ้ง “ทีมเรียนรู้” ที่จะช่วยเสริมหนุนศักยภำพซึ่งกันและกัน ตำมบทบำท/ควำมรับผิดชอบ
 2. วิเครำะห์ข้อมูล เพื่อค้นหำ “โจทย์วิจัยที่แท้จริง”ของชุมชน
 3. ออกแบบกิจกรรม “กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” ที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติจริง โดยยึดนักวิจัยชุมชนเป็นศูนย์กลำง
  เพื่อสรำ้ง “ควำมตระหนัก”ในกำรใช้สำรเคมีอยำ่งถูกต้องของนักวิจัยชุมชน
 4. ทดสอบ “เทคโนโลยีที่เหมำะสม” ในกำรลดใช้สำรเคมี ที่มีควำมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และภูมิสังคม
  ของนักวิจัยชุมชน
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เรียบเรียง : อาณัติ หุ่นหลา กลุ่มเกษตรชลประทาน
กองส่งเสริมโครงการพระราชด�าริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

ภำพ : กองบรรณาธิการ

เทคโนโลยเีกษตร

“แนวทางการใช้น�้า
อย่างรู้คุณค่า”

 จากความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์ฝน ซึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมา 
มีสภาพความแห้งแล้งเกิดขึ้นต่อเนื่อง
ในหลายพื้นที่ เนื่องจากมีปริมาณฝนตก
น้อย ท�าให้น�้าต้นทุนแหล่งน�้าชลประทาน 
และแหล่งน�้าธรรมชาติมีน้อย เกิดการ
ขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร หรือแม้
กระทั่ งสถานการณ ์ ในบางพื้นที่ที่ มี 
ฝนตกมากแต่กลับมีการกระจายตัวไม่ดี  
อาจเกิดความขาดแคลนน�้าได้เช่นกัน  
ในขณะที่การใช้น�้าเพื่อการเกษตรกร 
ส่วนใหญ่ ยังคงใช้กันตามความเคยชิน 
เช่น การไหลบ่า ท่วมแปลง เป็นต้น หรือ
มีการให้น�้าโดยไม่ได้ถึงความต้องการ
ของพืชว่าใช้ประโยชน์ได้จริงเพียงใด  
ในขณะทีม่นี�า้กม็กัจะไม่ประหยดัจะให้น�า้
แก่พืชแบบเต็มที่ไว้ก่อน เนื่องจากในอดีต 
ประเทศไทย มีน�้าค่อนข้างสมบูรณ์ใน 
ฤดูฝน แต่เมื่อสถานการณ์ของฝนไม่แน่นอน 
มโีอกาสขาดแคลนน�า้ได้ง่าย ดงันัน้การใช้น�า้ 
เพื่อการเกษตรมีความจ�าเป็นต้องปรับตัว 
โดยใช้น�้าอย่างประหยัด ลดการสูญเสีย 
ให้น�้าตามความต้องการของพืช ตลอดจน
การควบคุมความช้ืนให้พอดีกับแปลง 
ปลูกพืช แต่อย่างไรก็ตามภาคการใช้น�้า
เพื่อการเกษตรจ�าเป็นต้องเข้าใจกลไก
การส่งน�้าในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเขตพื้นที่ชลประทาน จะมีองค์กร
ของเกษตรกรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจดัการน�า้ในระดบัไร่นาเพือ่ให้เกดิ
การมีส่วนร่วมในการใช้น�้าชลประทาน
ที่มีอยู ่อย่างจ�ากัด ส่วนพื้นที่นอกเขต
ชลประทานหากมีการส�ารองน�้าไว ้ใน 
ไร่นาได้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้าน
น�้าเพื่อการเกษตร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้  
คือแนวทางในการใช้น�้าอย่างรู ้คุณค่า  
ซึ่งจะกล่าวถึงการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า ใน  
4 ประเด็น ดังต่อไปนี้

1. คุณค่าและความส�าคัญของน�้าด้านการเกษตร
1.1 พระราชด�ารัสในหลวงรัชกาลที่ 9

“หลักส�าคัญต้องมีน�้าบริโภค น�้าใช้ น�้าเพื่อการเพาะปลูก 
เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน�้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้าคนอยู่ไม่ได้  

ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน�้าคนอยู่ไม่ได้”

พระราชด�ารัส ณ สวนจิตรดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529

 พระองค์ท่านทรงทราบว่าราษฎรในชนบทยากจน เพราะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ไม่ได้ผล เนื่องจากขาดแคลนน�า้ ทรงตระหนักดีว่า “น�้า” มีความส�าคัญต่อการประกอบอาชีพ
และการด�ารงชีวิต ทรงเชื่อมั่นว่า เมื่อใดที่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาความเดือนร้อนเรื่องน�า้
ให้ราษฎรมีน�้ากิน น�้าใช้ น�้าเพาะปลูกได้ ตลอดจนไม่มีปัญหาเกี่ยวกับน�า้ที่สร้างความเสียหาย 
ให้แก่พืชที่เพาะปลูกแล้ว ราษฎรย่อมมีฐานะความเป็นอยู่ดีข้ึนกว่าเดิม พระองค์ท่านจึง
พระราชทานโครงการพระราชด�าริด้านน�้าเป็นจ�านวนมาก

1.2 น�้าเป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูกพืช
 พืช อาศัยน�า้เป็นปัจจัยส�าคัญเพื่อการเจริญเติบโต เมื่อพืชได้รับน�้าเพียงพอ จากการที่
น�้าช่วยละลายธาตุอาหารในดินจากรากพืชสู่ล�าต้น ใบพืชท�าการสังเคราะห์แสงปรุงอาหาร 
ไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ พืชจึงเจริญเติบโต มีราก ต้น กิ่งก้าน ใบ ดอก ที่สมบูรณ์ ให้ผลตอบแทน
กับเกษตรกรผู้เพาะปลูก นอกจากนี้ในกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ เช่น การประมง การปศุสัตว์ 
ล้วนต้องการน�า้เพื่อการผลิตซึ่งจะขาดน�า้ไม่ได้เช่นกัน

2. การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า
2.1 ความจ�าเป็นของการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า
 2.1.1 กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ มีควำมแปรปรวน ปี 2562 แล้งสุด
รอบ 40 ปี หรือแล้งเป็นอันดับ 2 ในรอบ 41 ปี กล่าวคือ ปี 2522 ประเทศไทยมีฝนตก 
เฉลี่ย 1,332.3 มม. ปี 2562 มีฝนตกเฉลี่ย 1,342.5 มม. (หากนับแค่ 40 ปีย้อนหลัง ปี 2562 
จะตกเฉลี่ยน้อยสุด)
  n การกระจายตัวของฝนไม่สม�า่เสมอ (ตกบางพื้นที่ : ท่วม / แล้ง)
  n ฝนทิ้งช่วง เกิดการขาดแคลนน�้า (แล้งในฤดูฝน ปี 2562)
 2.1.2 น�้ำมีไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร
  n มีแหล่งน�้าน้อย ไม่กระจายอย่างทั่วถึง และไม่เพียงพอ
   (แหล่งน�้าชลประทาน/แหล่งน�า้ธรรมชาติ)
  n ไม่มีแหล่งน�้าส�ารองอย่างเพียงพอในพื้นที่
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 2.1.3 เกษตรกรส่วนใหญ่ ใช้น�้ำ
แบบสิ้นเปลืองขำดประสิทธิภำพ
  n ใช ้น�้ า ไม ่พอดีกับความ
ต้องการของพืช (ปริมาณ/ช่วงเวลาท่ีพืช
ต้องการ)
  n น�้ามีการสูญเสียอย่างมาก 
เช่น การไหล่บ่า การท่วมขัง เป็นต้น (พืชน�าไป 
ใช้ได้เพียงเล็กน้อย แต่มีการสูญเสียมาก)
  n วธิกีารผลติยงัขาดการระวงั
ป้องกันในการรักษาความชื้นให้กับแปลง
ปลูกพืช (ขาดการคลุมดิน โครงสร้างดิน 
ไม่เหมาะสม เป็นต้น)

2.2 วิธีการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า
 การใช้น�า้อย่างรู้คุณค่า เป็นการใช้น�า้
อย่างประหยัด ลดการสูญเสีย และเพียงพอ
กับความต้องการของพืช ซึ่งต้องมีวิธีการ
รักษาความชื้นให้กับพืชและพื้นที่ปลูกด้วย
 2.2.1 กำรใช ้น�้ ำอย ่ำงประหยัด  
ไม่ให้น�้าท่วมขังหรือเกินความต้องการ และ
ลดการสูญเสีย
 2.2.2 กำรรักษำควำมชื้น และลด
การคายน�้าของพืชด้วยวิธีเขตกรรม
  n การใช้วัสดุคลุมแปลงและ
โคนต้นพืช
  n การปรับปรุงบ�ารุงดิน ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ โครงสร้างดินดี เหมาะสม
กับการอุ้มน�้าและความชื้น
  n การระวังป ้องกันสภาพ
แวดล้อมท่ีท�าให้เกิดการสูญเสียความชื้น 
ได้ง่าย เช่น การปลูกไม้บังลม และการลด
ความเข้มของแสงแดดด้วยการพรางแสง 
เพื่อลดการคายน�า้ของพืช เป็นต้น
  n การตัดแต่งกิ่ง เพื่อลดการ
คายน�้าของพืช

3. ความรู้พ้ืนฐานด้านการ 
 จัดการน�้าในระดับไร่นา
3.1 การจัดสรรน�้าชลประทาน 
 สู่ไร่นา (แปลงปลูกพืช)
 การจัดสรรน�้าชลประทานจากแหล่ง
น�้าต้นทุนมาสู่ระดับไร่นาหรือแปลงปลูกพืช 
ของเกษตรกร โดยปกติจะส่งผ่านคลอง 
สายหลัก เข้าสู่คลอยซอย (คูน�้า) แล้วจึง 
เข้าสู่ไร่นาสวนของเกษตรกร

หัวหน้ากลุ่ม
(หัวหนาคู)

ข้อบังคับ
............................
............................
............................

    ที่ปรึกษา
- เจาหนาที่ชลประทาน
- เจาหนาที่เกษตร
- กํานัน ผูใหญบาน

สมาชิก ภายในคลองซอย

ประธานกลุ่ม

ข้อบังคับ
............................
............................
............................

   คณะที่ปรึกษา
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- กํานัน ผูใหญบาน
- สวนราชการเกี่ยวของ

คณะกรรมการด้านธุรการ
(เลขานุการ นายทะเบียน 

เหรัญญิก และปฏิคม)
รองประธาน

ดานการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
รองประธาน

ดานอื่น ๆ

หัวหนาคู

สมาชิก สมาชิก สมาชิก

หัวหนาคู

สมาชิก สมาชิก สมาชิก

หัวหนาคู

สมาชิก สมาชิก สมาชิก

 3.1.1 องค์กรดำ้นกำรใช้น�้ำในพื้นที่
  ในพ้ืนที่ระดับไร่นา จะมีการจัดต้ังองค์กรด้านการใช้น�้า ที่มีสมาชิกมาจาก
เกษตรกร เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�า้ในพื้นที่ ให้เกิดการใช้น�า้อย่างเป็นธรรม 
ทั่วถึง มีการจัดท�าข้อตกลงเพ่ือลดความขัดแย้ง โดยจัดให้มีหัวหน้าคูน�้าในแต่ละคลองซอย 
และเกษตรกรผู้ได้รับน�้าแต่ละคลองซอยเป็นสมาชิก จัดตั้งเป็นกลุ่มพื้นฐาน เรียกว่า “กลุ่มผู้ใช ้
น�้าชลประทาน” ซึ่งมีพื้นที่ชลประทานหรือพื้นที่ใช้น�้า โดยประมาณ 1,000 ไร่ จากกลุ่ม 
พื้นฐานหลายกลุ่ม ในเขตคลองสายใหญ่ รวมกันเป็นกลุ่มบริหาร เรียกว่า “กลุ่มบริหาร 
การใช้น�้าชลประทาน” ซ่ึงมีพื้นที่รวมกันตลอดคลองสายใหญ่ ประมาณ 5,000 ไร่ (พื้นท่ี 
จะน้อยกว่าหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับขอบเขตพื้นที่ชลประทาน ของคลองสายใหญ่นั้น ๆ)
  1) กลุ่มผู้ใช้น�้ำชลประทำน (พื้นฐำน)
   พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ขอบเขต 1 คลองซอย

  2) กลุ่มบริหำรกำรใช้น�้ำชลประทำน
   พื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ (มากหรือน้อยกว่าอยู่ที่ขอบเขตพื้นที่ส่งน�้า
   ของคลอง) ขอบเขต 1 คลองสายใหญ่

3.2 การจัดการน�้าเพ่ือการปลูกพืช
 3.2.1 กำรจัดสรรน�้ำให้เพียงพอต่อกำรปลูกพืช
  n ประเมินสถานการณ์และปริมาณน�้า เพียงพอกับความต้องการหรือไม่  
และพิจารณาความต้องการน�้าของพืชที่ปลูกในพื้นที่ว่าน�้าจะเพียงพอตลอดฤดูการผลิต 
หรือไม่ ซึ่งสามารถจ�าแนกความต้องการน�้าของพืชตลอดฤดูกาล ได้ดังนี้
จ�ำแนกเป็นกลุ่มพืชใหญ่ ๆ

  n ข้าว จ�านวน 1,500 – 2,000 ลูกบาศก์เมตร
  n พืชไร่–ผัก จ�านวน 300 – 800 ลูกบาศก์เมตร
  n ไม้ผล จ�านวน 800 -1,200 ลูกบาศก์เมตร

28 | วารสารส่งเสริมการเกษตร



จ�ำแนกเป็นประเภทพืชใช้น�้ำน้อย

ล�ำดับ ประเภท ควำมต้องกำรน�้ำ
(ล.บ.เมตรต่อไร่) หมำยเหตุ

1 ผักบุ้งจีน 200

2 ผักชี 350

3 แตง 300 - 500 บวบต่าง ๆ แตงกวา แตงโม แตงร้าน และฟัก

4 ถั่ว 300 – 600 ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถ่ัวด�า ถั่วลันเตา และ
ถั่วฝักยาว

5 ผักกาด 350 – 600 ผักกาดต่าง ๆ  กระหล�่าปลี กระหล�่าดอก และคะน้า

6 มะเขือ 400 – 600 มะเขือต่าง ๆ มะเขือเทศ และมันฝรั่ง

7 ข้าวโพด 400 - 700 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน 
และงา

8 พริก 500 – 850 พริกต่าง ๆ

9 หอม 550 - 800 หอมแบ่ง หอมหัวใหญ่ และกระเทียม

  เม่ือประเมินสถานการณ์และปริมาณน�้าแล้วเพียงพอ จึงด�าเนินการเพาะปลูก 
กรณีไม้ผลหรือพืชสวนที่ปลูกแล้วถ้าน�้าไม่เพียงพอควรจัดหาหรือเตรียมแหล่งน�้า รวมทั้ง 
การปรับวิธีการให้น�้าที่มีประสิทธิภาพ
 3.2.1 กำรสร้ำงควำมมั่นคงของน�้ำในระดับไร่นำ
  n สร้างแหล่งน�้าส�ารองในพื้นที่ (สระน�้า บ่อบาดาล เป็นต้น)
  n การจัดการพื้นที่ให้มีแหล่งน�้า เช่น การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตเพื่อ 
เพิ่มพื้นที่กักเก็บน�า้ เป็นการเกษตรผสมผสาน หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น

4. การดูแลรักษาพืชในภาวะแล้งน�้าน้อย  
 และการจัดการความชื้นในฤดูฝน
4.1 การดูแลรักษาพืชในภาวะแล้งน�้าน้อย
 ช่วงภาวะแล้งน�า้น้อย โดยปกติสภาพอากาศจะแห้งแล้ง ในขณะเดียวกันสภาพอากาศ
ก็มักเกิดความแปรปรวนได้ อาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง สร้างความเสียหายให้กับพืช 
ได้เช่นกัน รวมทั้งสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งจะเอื้ออ�านวยต่อการระบาดของศัตรูพืชบางชนิดได้ 
จึงต้องมีการดูแลรักษาพืช ดังนี้
 4.1.1 คลุมโคนต้นพืชด้วยวัสดุคลุมดิน เพื่อรักษาความชื้นให้เหมาะสม
 4.1.2 ให้น�้ำกับพืชอย่ำงเพียงพอ เน้นตามช่วงระยะที่พืชต้องการ และให้น�้าด้วย
ความประหยัด ลดการสูญเสีย
 4.1.3 สังเกตดินที่โคนต้นพืช ถ้าเริ่มแห้ง หรือต้นพืชเริ่มเหี่ยว จ�าเป็นต้องให้น�้า 
แก่พืช หากไม่รีบให้น�้าแก่พืช จะท�าให้เสียหายได้ และควรจัดการดินให้สามารถอุ้มน�้าได้ดี 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงดินที่มีลักษณะปนทรายต้องเพิ่มอินทรียวัตถุเพื่อปรับโครงสร้างให้ร่วน
ซุยอุ้มน�า้ได้ดีขึ้น
 4.1.4 ให้ดินที่โคนต้นพืชมีควำมชื้น (ไม่ให้น�้าขังหรือดินแฉะ) เพื่อให้พืชสามารถเจริญ
เติบโตให้ผลผลิตดี ต้องไม่ปล่อยให้ดินแห้งเป็นเวลานาน และถ้าพืชขาดน�้าจะเสียหายได้ เช่น
  n ข้าวโพด หากขาดน�้าช่วงออกดอก ออกไหม และสร้างเมล็ด ผลผลิต 
ลดลงร้อยละ 50
  n ถั่วลิสง หากขาดน�้าช่วงเริ่มติดฝัก ผลผลิตจะลดลง ร้อยละ 35
  n ถั่วเหลือง หากขาดน�้าช่วงออกดอก และเริ่มติดฝัก ผลผลิตจะลดลง 
ร้อยละ 25-35

 4.1.5 ระวั งป ้อง กันศัตรูพืช ใน 
ช่วงแล้ง เช่น เพลี้ยกระโดดสีน�า้ตาล และ
เพลี้ยต่าง ๆ
 4.1.6 เสริมควำมแข็งแรงให้พืช
ด้วยไม้ค�้ำยัน และแนวบังลม เนื่องจากช่วง
ฤดูแล้งมีโอกาสเกิดลมพายุฝนฟ้าคะนองได้

4.2 การจัดการความชื้น 
 ให้กับพืชในฤดูฝน
 ในช่วงฤดูฝน หากมีฝนตกหนักหรือ
ฝนตกต่อเนื่องหลายวัน อาจท�าให้เกิดน�้าขัง
ในพื้นที่หรือท�าให้ดินมีความอิ่มตัวสูง อาจ
ท�าให้รากพืชเน่าและต้นพืชตายได้ ในขณะ
เดียวกันสภาพพื้นที่ ที่มีความชื้นสูงอาจพบ
การแพร่ระบาดของศัตรูพืชได้ เช่น โรคท่ี
เกิดจากเช้ือรา เป็นต้น จึงควรมีแนวทาง 
ในการจัดการความชื้นในฤดูฝน ดังนี้
 4.2.1 กรณีกำรปลูกพืชใหม่
  n ส�าหรับไม้ผล ควรให้ดิน 
ที่โคนต้น (หลุมปลูก) มีลักษณะนูนเป็น 
หลังเต่า เพื่อป้องกันน�้าขัง (ถ้าเว้าเป็นแอ่ง
จะท�าให้เกิดน�้าขังได้ง่าย) และควรปรับปรุง
ดินในหลุมปลูกให้โปร่งร่วนซุย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวจัด จ�าเป็นต้อง
ปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์
  n แปลงพืชไร ่ -ผัก ท�าสัน
แปลงด้านบนให้ราบเรียบ ไม่ให้เว้าเป็นแอ่ง
ซึ่งจะท�าให้น�้าขังได้ง่ายเมื่อมีฝนตก และ
ปรับปรุงดินให้มีโครงสร้างโปร่งร่วนซุยด้วย
ปุ๋ยอินทรีย์
 4.2.2 กำรใช ้วัสดุคลุมดินที่ โคน 
ต้นพืช ไม่ควรให้ชิดติดโคนต้น ควรเว้น 
โคนต้นไว้เพือ่ให้แสงแดดส่องถงึดินท่ีบรเิวณ
โคนต้น เพื่อช่วยลดความชื้นที่สูงเกินไปได้
 4.2.3 กำรตัดแต่งกิ่งพืช เพื่อให้
ทรงพุ่มโปร่ง (มองจากใต้ทรงพุ่มแล้วเห็น
แสงแดด) ท�าให้อากาศถ่ายเท ลดการเกิด
เชื้อราและศัตรูพืช
 4.2.4 กำรก�ำจัดวัชพืช และการ
ดูแลรักษาสวนไม่ให้รก เพื่อให้สวนมีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก n
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เรียบเรียง-ภำพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

เกษตรเช็คอิน

ปรับเพ่ือเปลี่ยนจากพ้ืนที่ท�าการเกษตร
สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน
	 จากสถานการณ์ปัญหาต่าง	 ๆ	 ของการท�เกษตรกรรมในปัจจุบัน	 
ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ	 โรคระบาด	 รวมท้ังปัญหาด้านเศรษฐกิจ	 ท�ให้ 
เกษตรกรหลายรายหันมาปรับเปลี่ยนแนวทางในการท�การเกษตรเพ่ือให้ 
สอดรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น	 การปรับตัวเป็น	 “แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร”	 
จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส�หรับการต่อยอดและพัฒนาการท�การเกษตร 
แบบเดิม	 เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน	 คอลัมน์ 
เกษตรเช็คอินฉบับน้ี	 มีตัวอย่างการปรับเพ่ือเปลี่ยนจากพื้นที่ เกษตรสู  ่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจมาฝากกัน	ดังนี้

1  วิสาหกิจชุมชนหนองย่างเสือ ต�าบลหนองย่างเสือ อ�าเภอมวกเหล็ก 
 จังหวัดสระบุรี
 เร่ิมต้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ที่ผลิตสินค้าและรวมกลุ่มสมาชิกเป็น 
วิสาหกจิชมุชน เพือ่การผลติพชืผกัผลไม้ปลอดภัย (GAP) ต�าบลหนองย่างเสอื ในปี 2558 เพือ่เป็น 
การรวมสมาชิกในการผลิตสินค้าและแปรรูปเป็นหลัก ต่อมาเมื่อสมาชิกกลุ่มเพิ่มจ�านวน 
มากขึ้นเกิดการรวมกลุ่มที่มุ่งเน้นกิจกรรมท่องเที่ยว รายได้หลักเกิดจากการจ�าหน่ายสินค้า  
และมีรายได้รองที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว ที่นี่มีความได้เปรียบด้านสภาพภูมิประเทศและ 
สภาพภูมิอากาศ เนื่องจากมีอากาศที่ดี ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ประกอบด้วยพื้นที่ 4 จุด ได้แก่

เรียบเรียง-ภำพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

เกษตรเช็คอิน
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- ฟาร์มสายทอง 
 เลขที่ 77/1 บ้ำนกลุ่มพระบำท หมู่ที่ 9 ต�ำบลหนองย่ำงเสือ อ�ำเภอมวกเหล็ก 
 จังหวัดสระบุรี 
 08 9045 1558
 คุณสุนีย์ สุวรรณดี (ป้าน้อย) เดิมท�าฟาร์มโคนม ไร่ข้าวโพด และ ไร่มันส�าปะหลัง  
ท่ีราคาผลผลติ ไม่แน่นอน มกีารเปลีย่นมาปลกูมลัเบอร์รหีรอืหม่อน เพราะเป็นพชืทีใ่ห้ผลผลติ 
อย่างต่อเนื่องและสามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้ จนเป็นที่รู้จักในฐานะ “แหล่งผลิตมัลเบอร์ร ี
ปลอดสารเคมีแห่งเดียวใน อ.มวกเหล็ก” นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู ้การแปรรูป 
และชมสวนหม่อน มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ น�้ามัลเบอร์รีบรรจุขวด 
ที่ผ่านกระบวนการสเตอริไลซ์ แยมหม่อน และซอสหม่อน

- สวนผักครูสรรเสริญ 
 เลขที่ 72 หมู่ที่ 13 ต�ำบลหนองย่ำงเสือ อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 08 1828 3917
 สวนผักปลอดสารพิษที่นี่มีทั้ง กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ฟิลเล่ เรดคอรัล บัตเตอร์เฮด ไอซ์เบิร์ก  
คอส เบบี้คอส ได้รับมาตรฐาน GAP จนกลายเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน 
ของเกษตรกรในพื้นที่และผู้ศึกษาดูงานท่ัวไป โดยมีผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ คือ น�้าสลัด 
ปลอดสารพิษที่มีรสชาติอร่อยไม่เหมือนใคร

- ไร่ภูนวพันธุ์ 
 เลขที่ 151 หมู่ที่ 12 ต�ำบลหนองย่ำงเสือ อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 08 4027 8319 และ 08 3736 7904
 บนพ้ืนทีก่ว่า 117 ไร่ ได้ถูกแบ่งส่วนเป็นพืน้ทีท่�าการเกษตรแบบผสมผสาน และเปิดเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเท่ียวได้มาแวะชม และศึกษาเรียนรู้ มีการปลูกองุ่น 
สายพนัธุด์ทีีม่รีสชาตอิร่อยและปลอดสารพษิ รวมทัง้ยงัได้น�าองุน่สดมาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ 
ชนิดต่าง ๆ เช่น น�้าองุ่นสดเข้มข้น 100% และองุ่นกวน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น 
ของไร่ภูนวพันธุ์ คือ องุ่นไร้เมล็ด ซ่ึงมีทั้งพันธุ์แบล็กโอปอล์ มีลูกสีม่วงอมด�า รสหวาน  
พันธุ์ลูสเพอร์เลต องุ่นสีเขียว รสหวานกลิ่นหอม และองุ่นลูกเล็กอย่างพันธุ์ไข่ปลาคาเวียร์  
นอกจากนี้ ยังมีแปลงผักปลอดสาร เช่น ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ สตรอว์เบอร์รี เห็ดฟาง  
เห็ดนางฟ้า ผักชี ต้นหอม อินทผาลัม หน่อไม้สด ซึ่งทางไร่ภูนวพันธ์ุได้รับมาตรฐาน GAP

- สวนบิ๊กเต้ 
 เลขที่ 172 หมู่ที่ 5 ต�ำบลหนองย่ำงเสือ อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี 
 08 1878 4569
 ด้วยพ้ืนที่กว่าร้อยไร่ที่ตั้งอยู่ในอ�าเภอมวกเหล็ก มีสภาพอากาศและความเหมาะสม 
ส�าหรับการปลูกดอกไม้เมืองหนาวอย่างดอกเบญจมาศ และด้วยระยะทางที่ไม่ห่างจาก 

กรงุเทพมหานคร ท�าให้ใช้เวลาในการขนส่ง ไม่นาน สามารถลดการสญูเสยีของผลผลติ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางได้ ที่นี่จึงกลายเป็น “สวนเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุด 
ในภาคกลาง” รอต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเดินชมหรือถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด
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 วสิาหกจิชมุชนทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรบา้นทุง่สะท้อน หมู ่6 ต�าบลปากแพรก 
 อ�าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ในปี พ.ศ. 2553 ได้เกดิการก่อตัง้วสิาหกจิชมุชน 100 พนัมะพร้าวไทย ณ บ้านทุ่งสะท้อน ขึน้  
โดยมีแนวคิดการท�าอาชีพเกี่ยวกับมะพร้าว เนื่องจากมีการปลูกมะพร้าวทุกบ้าน  
และเน้นไปที่การเพิ่มมูลค่าสินค้าจากผลผลิตมะพร้าวที่มีเป็นจ�านวนมาก เกิดการคิดค้น 
การท�าน�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น สามารถประกอบเป็นอาชีพที่มีความม่ันคงได้ จนได้รับ 
การตอบรับจากผู้บริโภคมากข้ึน ท�าให้น�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น เคร่ืองส�าอางจากมะพร้าว  
และผลิตภัณฑ์แปรรูปเกี่ยวกับมะพร้าวของที่นี่ กลายเป็นผลิตภัณฑ์เด่นและเป็นท่ียอมรับ 
และด ้ วยศักยภาพของชุมชนบ ้ านทุ ่ งสะท ้อนในการรองรับคณะศึกษาดู งาน  

และความต้องการให้ชุมชนบ้านทุ่งสะท้อนเป็นมากกว่าสถานที่ศึกษา 
ดูงาน เพราะมีภูมิประเทศที่สวยงาม ท�าให้เกิดแนวคิดการท�าชุมชน 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านทุ่งสะท้อนในที่สุด
 กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจของที่นี่ เช่น ชมการเก็บมะพร้าว  
เลือกซื้อเครื่องส�าอางจากมะพร้าวราคาย่อมเยา ชมแปลงผักสวนครัว 
พร้อมทาน ล่องล�าคลอง “วังหินสามก้อน” ชมพระอาทิตย์ขึ้น 
พระอาทิตย์ตกดินที่หาดแหลมสน เป็นต้น

 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานต�าบลเขาบายศรี 
 อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติราคาผลไม้ตกต�่าปี พ.ศ. 2554 ชาวสวนผลไม ้
ที่ได้รับผลกระทบมีการรวมตัวกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ 
มาให้ค�าแนะน�าและส่งเสริมพัฒนาสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยรวบรวมชาวสวน 
ที่อยู ่ชุมชนใกล้เคียง และมีความสนใจในการเปิดสวนให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรแบบผสมผสานต�าบลเขาบายศรี  
จังหวัดจันทบุรี ขึ้น เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวสวนผลไม้ของสมาชิกจ�านวน 4 สวน  
โดยด�าเนินงานร่วมกันในลักษณะการเชื่อมโยงทั้งในด้านผลผลิตควบคุมดูแลมาตรฐาน 
การก�าหนดราคาสินค้า คุณภาพสินค้า และการบริการที่พัก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ปัจจุบันได้รับ 
การยอมรับจากนักท่องเที่ยวในด้านการให้บริการอย่างเป็นกันเองและสนุกสนาน ตลอดจนผลไม้ที่มีคุณภาพ 
เป็นที่ถูกใจนักท่องเที่ยวจนต้องกลับมาเยือนอีกครั้ง 4 สวนดังกล่าวประกอบด้วย

- สวนสละเฮียถึก 
 หมู่ที่ 6 ต�ำบลเขำบำยศรี อ�ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 08 1940 1290 และ 08 1982 2551
 จากสวนพริกไทยที่มีรายได้ไม่เพียงพอ สู่สวนสละและสวนผลไม้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ที่มีความน่าสนใจ ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การปลูกสละจากสวนสละที่มีผลผลิตตลอดปี 
และรสชาติดี เช่น การบ�ารุงรักษา การผสมเกสรสละ เป็นต้น

- บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์ และฟาร์มม้าเมืองจันท์ 
 เลขที่ 36/1 หมู่ที่ 10 ต�ำบลเขำบำยศรี อ�ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 08 9990 9141
 แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง และเป็นแหล่งอนุรักษ์ม้าไทย อาชาบ�าบัด  
แปรรูปผลไม้ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากน�้าผ้ึงชันโรง ชมสวน ทานผัก ผลไม้อินทรีย์ การท�า 
แก๊สชีวภาพจากมูลม้า ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ เป็นต้น

32 | วารสารส่งเสริมการเกษตร
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- สวนรินรดี 
 เลขที่ 18/7 หมู่ที่ 10 ต�ำบลเขำบำยศรี อ�ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 08 6051 6100
 สวนผลไม้ท่องเทีย่วเชงิเกษตร มกีจิกรรมบรรยายให้ความรู้เกีย่วกบัการผลติไม้ผลแต่ละชนดิ 
ในสวน กระบวนการผลติผลไม้ท่ีมคีณุภาพและปลอดภยั ถอืเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจในการท�า 
อาชีพเกษตร โดยมีกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว คือ กิจกรรมช่วยผสมเกสรดอก 
ทุเรียนในเวลากลางคืน รวมทั้งมีบริการบุฟเฟ่ต์ผลไม้และที่พักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

- สวนอรุณบูรพา 
 เลขที่ 19/3 หมู่ที่ 12 ต�ำบลเขำบำยศรี อ�ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 08 6824 9589
 สวนผลไม้อีกแห่งที่ไม่ควรพลาด กิจกรรมภายในสวนที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส  
อาทิ เดินชมสวนผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด กิจกรรมปั่นจักรยานชมสวน เป็นต้น
 

  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรและวัฒนธรรมบ้านนาจอก 
 หมู่ที่ 5 ต�าบลหนองญาติ อ�าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 ชุมชนบ้านนาจอก เป็นแหล่งปลูกผักมายาวนาน โดยพืชผักที่ปลูกมีความเกี่ยวพัน 
กับการประกอบอาหารในวิถีชีวิตของชุมชนเชื้อสายเวียดนาม ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม ได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหา 
ด้านการผลิตและจ�าหน่ายผลผลิตร่วมกัน ท�าให้บ้านนาจอกเป็นแหล่งผลิตพืชผักท่ีส�าคัญ 
ในการจ�าหน่ายออกสู่ตลาดของจังหวัดนครพนม น�าไปสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
ท่องเที่ยววิถีเกษตรและวัฒนธรรมบ้านนาจอกในที่สุด
 กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจของท่ีนี่ เช่น การเยี่ยมชมสวนผักปลอดภัยตามฤดูกาล  
กจิกรรมชมแปลง "ชาผูเ่อ๋อ" พชืหายากของบ้านนาจอก ชมวถิชีีวิตทางวฒันธรรมของชาวไทย 
เชื้อสายเวียดนาม ชมการเลี้ยงจิ้งหรีดและการปรุงอาหารจากจิ้งหรีด ชมพิพิธภัณฑ์ประธาน 
โฮจิมินห์ รวมทั้งร่วมกิจกรรมการบายศรีสู ่ขวัญแบบพื้นบ้าน ซ่ึงเป็นพิธีที่จัดให้กับ 
นักท่องเที่ยวที่พักโฮมสเตย์เพื่อเป็นการต้อนรับ เป็นต้น
 ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวลดลง ประกอบกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ 
นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป “การท่องเที่ยวเชิงเกษตร” จึงเป็นโอกาสของเกษตรกรท่ีจะ 
ปรับเปลี่ยนตัวเองจากการท�าการเกษตรแบบเดิม เป็นการตอบสนองความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการสืบทอดและอนุรักษ์ 
อาชีพเกษตรกรรมในระยะยาวได้อีกด้วย



 ช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักในหลายพื้นที่ เกษตรกรปลูกมะพร้าว 
ระวังด้วงแรดมะพร้าวบุกสวน โดยตัวเต็มวัยเข้าท�าลายพืช โดยการบินข้ึนไปกัดเจาะ 
โคนทางใบหรือยอดอ่อนของมะพร้าว รวมทั้งเจาะท�าลายยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ ท�าให้ใบ 
ที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดแหว่งเป็นร้ิว ๆ คล้ายหางปลา หรือรูปพัด ถ้าโดน 
ท�าลายมาก ๆ จะท�าให้ใบที่เกิดใหม่แคระแกร็น รอยแผลที่ถูกด้วงแรดมะพร้าวกัด 
เป็นเนื้อเยื่ออ่อนท�าให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่ หรือเป็นทางให้เกิดยอดเน่า จนถึง
ต้นตายได้ในที่สุด ด้วงแรดมะพร้าวในระยะตัวหนอน ส่วนใหญ่พบตามพื้นดินในบริเวณ
ที่มีการกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก

การปอ้งกันก�าจัด
 1. วิธีเขตกรรม ท�าความสะอาดบริเวณสวนมะพร้าวเพื่อก�าจัดแหล่งขยายพันธุ์  
เป็นวิธีท่ีใช้ได้ผลดีมานาน ถ้ามีกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก กองขยะ กองขี้เลื่อย แกลบ  
ควรก�าจัดออกไปจากบริเวณสวน หรือกองให้เป็นที่ แล้วหมั่นกลับเพื่อตรวจดู หากพบ
หนอนให้จับมาท�าลายหรือเผากองขยะนั้นเสีย ส่วนของล�าต้นและตอมะพร้าวที่โค่น 
ทิ้งไว้ หรือมะพร้าวที่ยืนต้นตายควรโค่นลงมาเผาท�าลายต้นมะพร้าวที่ถูกตัด เพ่ือปลูก 
ทดแทน ถ้ายังสดอยู่เผาท�าลายไม่ได้ ควรทอนออกเป็นท่อนสั้น ๆ น�ามารวมกันไว้  
ปล่อยให้ผุสลายล่อให้ด้วงแรดมะพร้าวมาวางไข่ ด้วงแรดมะพร้าวจะวางไข่ตามเปลือก
มะพร้าวที่อยู่ติดกับพื้นดินเพราะมีความชุ่มชื้นสูงและผุเร็ว เผาท�าลายท่อนมะพร้าว 
เพ่ือก�าจัดทั้งไข่ หนอน และดักแด้ของด้วงแรดมะพร้าว ตอมะพร้าวที่เหลือให้ใช้ 
น�้ามันเครื่องใช้แล้วราดให้ทั่วตอเพื่อป้องกันการวางไข่ได้
 2. กำรใช้ชีววิธี ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (Metarhizium sp.) ใส่ไว้ตาม 
กองขยะ กองปุ๋ยคอก หรือท่อนมะพร้าวที่มีหนอนด้วงแรดมะพร้าวอาศัยอยู่ เกลี่ยเชื้อ 
ให้กระจายทั่วกอง เพื่อให้เชื้อมีโอกาสสัมผัสกับตัวหนอนให้มากที่สุด รดน�้าให้ความชื้น 
หาวัสดุ เช่น ใบมะพร้าวคลุมกองไว้ เพื่อรักษาความช้ืนและป้องกันแสงแดด เชื้อจะ 
ท�าลายด้วงแรดมะพร้าวทุกระยะการเจริญเติบโต
 3. กำรใช้สำรเคมี
  3.1 ต้นมะพร้าวอายุ 3 - 5 ปี ซึ่งยังไม่สูงมากนัก ใช้ลูกเหม็นใส่บริเวณ 
คอมะพร้าวที่โคนทางใบรอบ ๆ ยอดอ่อน ทางละ 2 ลูก ต้นละ 6 - 8 ลูก กลิ่นของ 
ลูกเหม็นจะไล่ไม่ให้ด้วงแรดมะพร้าวบินเข้าไปท�าลายคอมะพร้าว
  3.2 ใช้สารก�าจัดแมลงไดอะซินอน 60% อีซี อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน�้า  
20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน 20 % อีซี อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน�้า 20 ลิตร ราดบริเวณ
คอมะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก โดยใช้ปริมาณ 1 – 1.5 ลิตรต่อต้น  
ทุก 15 - 20 วัน ควรใช้ 1 - 2 ครั้ง ในช่วงระบาด n

เรียบเรียง-ภำพ : กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

จับตาภัยเกษตร

ชาวสวนมะพร้าว
ระวังด้วงแรดบุกสวน

หนอนด้วงแรดถูกเชื้อรา
เมตาไรเซียมท�าลาย


