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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ระบุ กรมฯจะส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพการ

เล้ียงสัตว์เศรษฐกิจทั้งที่เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพราะมองเห็นศักยภาพสินค้าแมลงของไทย เนื่องด้วย
สภาพภูมิอากาศร้อนช้ืนเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแมลง จึงทำให้ประเทศไทยมีความหลากหลายของ
ชนิดแมลงเป็นจำนวนมาก ประกอบกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยในการเล้ียงและใช้ประโยชน์จากแมลงมา
นาน นับเป็นจุดแข็งที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพในการเล้ียงแมลงให้เป็นแมลงเศรษฐกิจได้ ช่วยสร้างอาชีพ 
สร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรไดอ้นุมตัิงบประมาณโครงการพัฒนาแปลง
เรียนรู้และขยายพันธ์ุสินค้าเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งรวมถึงสินค้าแมลงเศรษฐกิจ 4 ชนิด ได้แก่ ผ้ึง
พันธ์ุ ผ้ึงโพรง ชันโรง และจ้ิงหรีด โดยโอนงบประมาณในการผลิตขยายพันธ์ุแมลงเศรษฐกิจและการจัดทำ
แปลงเรียนรู้ให้กับศูนย์ปฏิบัติการ จำนวน 27 แห่ง เพื่อผลิตและขยายพันธ์ุแมลงเศรษฐกิจให้เพียงพอตาม
ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ และสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆในปีงบประมาณ 2565 อีกด้วย 

สำหรับสถานการณ์การผลิตการตลาดแมลงเศรษฐกิจในปี 2563/64 ได้แก่  
1. ผ้ึงพันธ์ุ มีจำนวนเกษตรกรผู้เล้ียงผ้ึงพันธ์ุกว่า 1,248 ราย จำนวนรังประมาณ 360,395 รัง จากการ

รายงานของ FAO ปี 2560 ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตน้ำผ้ึงเป็นอันดับสองของอาเซียน และเป็นอันดับที่ 
36 ของโลก นอกจากนี้การบริโภคน้ำผ้ึงภายในประเทศขณะนี้มีปริมาณสูงขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่
สังคมสูงอายุ และมีกระแสการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งน้ำผ้ึงและผลิตภัณฑ์จากผ้ึงเป็นอาหาร
เพื่อสุขภาพและความงาม จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 



2.ผ้ึงโพรง มีจำนวนเกษตรกรผู้เล้ียงผ้ึงโพรงกว่า 23,922 ราย จำนวนรังประมาณ 168,944 รัง น้ำผ้ึง
จากผ้ึงโพรงเป็นที่นิยมมากของผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากเช่ือมั่นในคุณภาพและชื่นชอบในความหอม
แบบเฉพาะตัวของน้ำผ้ึง เกษตรกรจึงมีรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นจากการเล้ียงผ้ึงโพรงเป็นอย่างดี และลงทุน
ไม่สูงมากทำให้อาชีพการเล้ียงผ้ึงโพรงเป็นที่นิยม และมีจำนวนเกษตรกรสนใจเล้ียงผ้ึงจากทั่วประเทศเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี 

3. ชันโรง มีจำนวนเกษตรกรผู้เล้ียงชันโรงกว่า 2,828 ราย จำนวนรังประมาณ 16,546 รัง ซึ่งการเล้ียง
ชันโรงเป็นที่นิยมของเกษตรกรในภาคตะวันออกและภาคใต้เป็นอย่างมาก เกษตรกรจะเล้ียงชันโรงเพือ่ช่วย
ผสมเกสรในสวนของตัวเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดดอกออกผลของพืชผลทางการเกษตร และจะได้รับ
ผลพลอยได้จากการเล้ียงชันโรงเป็นน้ำผ้ึงและพรอพอลิส การเล้ียงชันโรงจึงเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง และ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก 

4.จ้ิงหรีด มีจำนวนเกษตรกรผู้เล้ียงจ้ิงหรีดกว่า 25,218 ราย มีจำนวนบ่อประมาณ 272,922 บ่อ 
จ้ิงหรีดสามารถเล้ียงได้ตลอดทั้งปีและสามารถเล้ียงได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ปัจจุบันสามารถส่งออกจ้ิงหรีดใน
รูปแบบจ้ิงหรีดผงไปยังต่างประเทศ เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมีอีกหลายประเทศที่ยัง
อยู่ในระหว่างการเจรจาในการนำเข้า 
 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อรมน ทรพัย์ทวีธรรม ระบุ จากการติดตามผลการจัด
โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” กรณีช่วยสร้างโอกาสทางการค้าให้สินค้าแมลงทอดอบ
กรอบ ภายใต้แบรนด์ “แมลงรวย” จาก จ.อุดรธานี ที่ได้ลงพื้นที่ไปแนะนำเรื่องการต่อยอดธุรกิจและการใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) พบว่า ล่าสุดประสบความสำเร็จในการจับคู่ทำธุรกิจทั้งตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยได้วางจำหน่ายสินค้าแมลงทอดอบกรอบในซุปเปอร์มาร์เก็ตเอกภาพ สาขา
สระบุรี และตลาดไทได้แล้ว และในเดือนก.ย.2564 มีกำหนดวางจำหน่ายแมลงทอดอบกรอบในร้านสะดวกซื้อ 
7-11 ทั่วประเทศ และแมลงแช่แข็งในห้างแม็คโครปลายปีนี้ 

ส่วนตลาดต่างประเทศ แมลงรวยเตรียมขยายการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป (อียู) สหรัฐฯ 
เม็กซิโก จีน และอาเซียน ซึ่งแมลงรวยได้ติดต่อทำตลาดแล้ว มีผู้สนใจนำเข้าจำนวนมาก เนื่องจากเป็นสินค้า
ใหม่ที่ยังไม่มีคู่แข่งในตลาด และมีโอกาสเติบโตสูง เช่น ตลาดคุนหมิง ฮ่องกง และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 
เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม ที่ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับการบริโภคสินค้าแมลงอยู่แล้ว แต่บางตลาด 
เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ผู้บริโภคแมลงมีจำนวนจำกัด เนื่องจากไม่นิยมบริโภค แต่ก็มีโอกาส หากเพิ่มการทำ
การตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  

ทั้งนี้ ในการทำตลาดส่งออก กรมฯ ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อสร้างข้อ
ได้เปรียบทางการค้าให้กับสินค้าไทย เพราะคู่ค้าที่มี FTA กับไทย 13 ฉบับกับ 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน จีน 
ญ่ีปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย เปรู และชิลี และอยู่ระหว่างรอการบังคับใช้ความตกลง 
RCEP ในปี 2565 ไม่มีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าจากสินค้าแมลงเพื่อบริโภคที่ส่งออกจากไทยแล้ว การ
ใช้ FTA สร้างแต้มต่อ ก็จะทำให้สินค้าไทยแข่งขันได้ดีข้ึน และลดต้นทุนได้มากขึ้น 

สินค้าแมลงรวย สามารถขยายตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นสินค้าแมลงทอดอบกรอบ
เป็นรายเดียวในประเทศ เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยและกระบวนการผลิต โดยได้รับ



เครื่องหมาย อย. GMP , HACCP , CODEX และมาตรฐานวัตถุดิบฟาร์ม GAP และยังมีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีความสวยงาม สีสันสะดุดตา ทันสมัย สะดวกต่อการพกพา และรับประทานง่าย รวมทั้งนำเสนอสินค้า
ในรูปแบบแปลกใหม่และหลากหลาย มีแมลงทอดอบกรอบทั้งดักแด้ จ้ิงหรีด และสะดิ้ง แมลงแช่แข็ง น้ำพริก
แมลงละลายน้ำ และผงจ้ิงหรีดเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในเบเกอรี่ คุกกี้ ในการเพิม่โปรตีน เจาะตลาดกลุ่มผู้รัก
สุขภาพและเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคที่ต้องการเริ่มตน้กินแมลง โดยผงจ้ิงหรีดมีโปรตีนสูงถึง 75% มีธาตุ
เหล็กมากกว่านม 3 เท่า และอุดมไปด้วยกากใย วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ ทั้งเหล็ก สังกะสี แคลเซียม รวมทั้งกรด
ไขมันโอเมก้า 3 ที่จำเป็นต่อร่างกาย นอกจากนี้ แมลงรวยยังอยู่ระหว่างการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาเป็น
สินค้าเวย์โปรตีนสกัดจากจ้ิงหรีด เป็นอาหารเสริมที่มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักกีฬา  

ปัจจุบันไทยส่งออกสินค้าแมลงมีชีวิต อันดับที่ 17 ของโลก โดยในช่วง 5 เดือนของปี 2564  (ม.ค.-
พ.ค.) ส่งออกแล้ว ปริมาณ 575 ตัน มูลค่า 85,346 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 29% โดยตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ 1.
สหรัฐฯ ส่งออก มูลค่า 34,519 ดอลลาร์ สัดส่วน 40.45% ของการส่งออกทั้งหมด 2.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
มูลค่า 15,356 ดอลลาร์ สัดส่วน 17.99% 3.เยอรมนี มูลค่า 14,443 ดอลลาร์ สัดส่วน 16.92% 4.สหราช
อาณาจักร มูลค่า 10,353 ดอลลาร์ สัดส่วน 12.13% 5.เนเธอร์แลนด์ มูลค่า 9,363 ดอลลาร์ สัดส่วน 10.97% 
และ 6.เกาหลีใต้ มูลค่า 1,149 ดอลลาร์สัดส่วน 1.35% 
  



 

 

 
  



 

 
เช้ือรามหัศจรรย์ หรือเช้ือราไตรโคเดอม่า เป็นเช้ือราในการควบคุมป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดเช้ือรา ที่

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดี   เป็นวิธีการที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ส่ิงแวดล้อมและการตกค้างของ
สารเคมี และทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลท่ากุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากุ่ม 
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตและขยายเช้ือราไตรโคเดอม่า ที่สนับสนุนสมาชิกและ
เกษตรกรทั่วไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมที่มีการประยุกต์รูปแบบผลิตภัณฑ์ของเช้ือราไตรโคเดอม่าอย่างหลากหลาย
เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ทุกสภาพพื้นที่ และยังจัดทำแปลงสาธิตใช้สารชีวภัณฑ์เช้ือราไตรโคเดอรม์าใน
แปลงปลูกสำหรับเป็นต้นแบบในการนำไปขยายผลในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง และนี่เอง คือ ผลงานเด่น....ของ
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลท่ากุ่ม จนได้รับการคัดเลือกเป็น ศจช. ดีเด่น ประจำปี 64 ระดับเขต (ภาค
ตะวันออก) 

นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผย
ว่า  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เป็นเครื่องมือที่กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การ
จัดการศัตรูพืชให้กับเกษตรกรในชุมชนให้สามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน นับตั้งแต่การบริหาร
จัดการศัตรูพืช  การวินิจฉัยศัตรูพืช การติดตามสถานการณ์และพยากรณ์ศัตรพูืช การป้องกันการระบาดและ
การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์หรือแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช  

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3 จังหวัดระยอง มีบทบาทภารกิจหน้าที่ในการขับเคล่ือน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของภาคตะวันออกให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ให้ตอบสนองความ
ต้องการต่อเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด และที่สำคัญตอบสนองต่อบริบทของพื้นที่และชุมชนที่นำสู่การแก้ปัญหา
ด้านศัตรูพืชอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นสร้างต้นแบบที่ดีของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จึงได้มีการประกวดศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต เพื่อนำไปขยายผลสู่ ศจช.อื่นๆต่อไป 

สำหรับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลท่ากุ่มนั้น จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด ปัจจุบันมีสมาชิก 54 ราย มีนายเรือง ศรีนาราง เป็นประธานศูนย์ฯ ซึ่งศูนย์ได้มกีาร
ดำเนินกิจกรรมสำรวจและติดตามสถานการณ์ของศัตรูพืชในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรอย่างใกล้ชิด พร้อม
รายงานการระบาดของศัตรูพืชให้กับสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทันท่วงที ขณะเดียวกัน
เกษตรกรสมาชิกศูนย์ไดร้ับการถ่ายทอดให้รู้จักกับชนิดชองศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช พร้อม
ทั้งมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการศัตรพูืช นอกจากนี้มีการเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชให้
เกษตรกรในพื้นที่ไดร้ับทราบอย่างทันตอ่เหตุการณ์ พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง และผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและสารธรรมชาติจากพืชเพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช
อย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลท่ากุ่มมีการปลูกทุเรียนเป็นพืชหลัก ซึง่
มักจะประสบปัญหาการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนอยู่เป็นประจำ และมีการจัดทำแปลงพยากรณ์



การระบาดของศัตรูพืชและเป็นแปลงเรียนรู้การใช้สารชีวภัณฑ์เช้ือราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคราก
เน่าโคนเน่าทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นายเรือง  ศรีนาราง  ประธาน ศจช.ท่ากุ่ม  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิว่า “ทุเรียน เป็นไม้ผลเศรษฐกิจหลัก
ของตำบลท่ากุ่ม สมาชิกประกอบอาชีพการปลูกทุเรียนเป็นอาชีพหลักเกือบทั้งหมดและประสบปัญหาเดียวกัน
คือ การระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนทีน่ับวันมีการระบาดเพิ่มมากขึ้น และพวกเราก็พึง่การใช้สารเคมี
อย่างเดียวกันอย่างมโหฬารจนส่งผลเสียอย่างมากมาย ไม่ว่าต้นทุนที่สูงขึ้น ควบคุมโรคไมไ่ด้ และมีการตายยก
ต้นยกสวน ทำให้เกิด ศจช.นี้ขึ้นมา จากการดำเนินที่ผ่านมา ไดม้ีการนำเช้ือราไตรโคเดอม่ามาใช้และสามารถ
ควบคุมโรคได้ แต่ยังประสบปัญหาการขยายผลการใช้ยังไม่แพร่หลาย เพราะเกษตรกรไมม่ีแหล่งผลิตและขยาย
เช้ือราไตรโคเดอม่าที่เช่ือถือได้และเพียงพอ ศจช.จึงได้เกิดแนวทางในการเป็นศูนย์แหล่งผลิตหัวเช้ือราไตรโค
เดอม่าให้กับสมาชิกและยังมองเป้าหมายไปถึงเกษตรกรอื่นที่ประกอบอาชีพทุเรียนด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้เข้าสนับสนุนตั้งแต่การจัดตั้ง การสร้างและพัฒนาองค์ประกอบของ ศจช.ท่ากุ่ม จนมีความพร้อมในการ
สนับสนุนงานด้านศัตรูพืชให้กับชุมชนได้เป็นเชิงประจักษ์ ประกอบกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา
ส่งเสริมการผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มามาอย่างต่อเนือ่ง ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไตรโค
เดอร์มาแบบแห้งขึ้น เพื่อสะดวกในการเก็บรักษาให้ได้นานข้ึนโดยไม่ต้องแช่ มกีารพัฒนาเป็นรูปแบบน้ำล้าง
สปอร์พร้อมใช้ให้สะดวกขึ้น ซึ่งสามารถนำไปผสมน้ำแล้วใช้กับแปลงของตนเองได้ทันท ีซึ่งจะช่วยให้การ
นำไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสะดวกมากยิ่งขึ้น” 
  



 

 
การประกวดศูนย์จัดการดนิปุ๋ยชุมชนสู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (1 จังหวัด 1 

โมเดลธุรกิจ) ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชมุชนตำบลบางปิด 
อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด “เรื่องดินปุ๋ย ให้เราดูแลคุณ” 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่บริหารจัดการโดยเกษตรกร เพือ่
เป็นกลไกในการขับเคล่ือนขยายผลการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินไปสู่ชุมชน โดยได้ถูกจัดให้เป็นเครือข่ายด้าน
ดินและปุ๋ยของศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งผลการดำเนินงานของ ศดปช. 
882 ศูนย์ มีสมาชิก ศดปช. 17,640 ราย เป็นตัวอย่างในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สามารถลดต้นทุนการ
ใช้ปุ๋ยเคมีในพืชเศรษฐกิจสำคัญ และเป็นเครือข่ายหนึ่งของ ศพก.ที่มีบทบาทภารกิจเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ให้บริการด้านดินและปุ๋ยของชุมชน ควรได้รับการพัฒนาต่อยอดให้สามารถดำเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อ
ชุมชน (One Stop Service) เพือ่ขยายผลการเกษตรแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต สร้าง
รายได้ และมีความยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชน สู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ) ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564 
ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting พิจารณาถึงภาพรวมจุดเด่นในการบริหารจัดการโดยกลุ่ม 
ร่วมกันคิดร่วมกันแก้ปัญหา วางแนวทางพัฒนา จากการปฏิบัติในศูนย์สู่ชุมชน มีการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ให้
เหมาะกับพื้นที่ จัดการให้ถูกกับสินค้า สร้างความเช่ือมั่น ขยายผลให้มีการใช้ในการเกษตร เกิดเป็นธุรกิจที่
สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิต สามารถเป็นศูนย์ต้นแบบที่เผยแพร่ผลงานให้ผู้ที่สนใจนำไปปฏิบัติ
ต่อไป 
 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบางปิด ปัจจุบันมีสมาชิก 41 ราย เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินและปรับปรุงดินอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นจุดศูนย์รวมความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต และการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเศษปลา มีการสร้างเครือข่าย
ลูกค้า โดยการประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกและผู้สนใจเกี่ยวกับบริการของศูนย์ ศดปช.และมีการทำใบเสนอ
ราคาไปยังกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่และกองทุนหมู่บ้าน เพือ่ให้ทราบว่าศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบางปิดมี
การจำหน่ายแม่ปุ๋ยและให้บริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือตามสูตรที่เกษตรกรต้องการ โดยให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกรแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบางปิดยังมีการ
สร้างเครือข่ายในการจัดหาแม่ปุ๋ยกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านเงาะตราด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และ
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด ซึ่งสามารถซื้อจัดหาแม่ปุ๋ยที่มีคุณภาพดีได้ในราคาถูก



กว่าท้องตลาดเนื่องจากส่ังซื้อจากบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยโดยตรง และเช่ือมโยงเครือข่ายกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
บ้านเนินดินแดง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ในอำเภอแหลมงอบ และ
เกษตรกรในอำเภอเกาะช้างในการจำหน่ายแม่ปุ๋ยให้แก่กลุ่มที่สนใจผสมปุ๋ยใช้เองอีกด้วย 
 นอกจากศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบางปิดจะมีการให้บริการจำหน่ายแม่ปุ๋ยและให้บริการปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินแล้ว ยังได้มีการสอบถามความต้องการของสมาชิกและผู้ที่สนใจถึงความต้องการใช้ปุ๋ยและ
จัดหามาจำหน่ายให้ตรงตามความต้องการของสมาชิก โดยมีการให้บริการที่หลากหลาย ได้แก่ การให้บริการ
ผสมปุ๋ยตามสูตรที่เกษตรกรต้องการ การจำหน่ายปุ๋ยสูตรสำเร็จปุ๋ยอินทรีย์เคมี น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล 
และธาตุอาหารรองแคลเซียมโบรอน โดยมุง่หวังให้เกษตรกรไดใ้ช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยสูตรอื่นๆ ตาม
ระยะพัฒนาการของพืช เพือ่ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้เป็นที่ต้องการของตลาด 
อีกทั้งยังลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย 
  



 
  



 

 
ปัจจุบันพืชสมุนไพรไทยมีอัตราการขยายตัวของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น 

และยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยสมุนไพรทีก่ำลังไดร้ับความสนใจ นอกจากฟ้าทะลายโจรในขณะนี้ 
คือ “กระชาย” ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรจัดอยู่ในพืชวงศ์เดียวกับ ขิง (ZINGIBERACEAE) เป็นพืชล้มลุก มีลำต้นใต้
ดินเรียกว่า เหง้า ซึ่งมีลักษณะเป็นตุม้ส้ัน แตกหน่อได้เช่นเดียวกับขิง รูปทรงกระบอกหรือรูปไข่ค่อนข้างยาว
ปลายเรียวแหลมออกเป็นกระจุก มีผิวสีน้ำตาลอ่อนเนื้อในสีเหลืองมีกล่ินข่า และขมิ้น รากอวบหอมเฉพาะตัว 
ใช้เหง้าเป็นส่วนขยายพันธ์ุ และรากเป็นส่วนที่ใช้บริโภคมีสรรพคุณเป็นทั้งอาหารและยาสมุนไพร 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับงานด้านการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร เพื่อไว้ใช้เองในครัวเรือน และจำหน่ายตามแนวทางตลาดนำการผลิต 
กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรด้านพืช มีวิธีการปลูกกระชายมาแนะนำ ดังนี้ การ
เตรียมพันธ์ุ เกษตรกรควรเลือกเหง้ากระชายที่มีตาสมบูรณ์ และปราศจากโรคและแมลง มีอายุตั้งแต่ 10 เดือน
ขึ้นไป โดยนำเหง้ามาแบ่งส่วนตัดแต่งให้เหลือรากติดลำต้นประมาณ 2 ราก และควรมีตาอย่างน้อย 3 – 5 ตา 
ก่อนปลูกควรแช่หัวพันธ์ุด้วยยาป้องกันกำจัดเช้ือราและสารฆ่าแมลงที่ป้องกันแมลงในดิน แช่ไว้นานประมาณ 
30 นาที ซึ่งการปลูกกระชาย 1 ไร่ จะใช้หัวพันธ์ุประมาณ 400 กิโลกรัม 

การเตรียมดิน กระชายสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำดี เกษตรกรต้อง
เตรียมดินโดยไถพลิกหน้าดินให้ลึกอย่างน้อย 25-30 เซนติเมตร เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอกับการแทงรากของ
กระชาย เนื่องจากหากดินในบริเวณตุ้มของกระชายแข็ง จะทำให้ตุ้มเจริญเติบโตลงไปในดินไม่ได้ ส่งผลให้ตุ้ม
หรือรากส้ัน จากนั้นให้ตากดินไว้ประมาณ 7 วัน และไถพรวนดินให้เป็นก้อนที่เล็กลง ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
ปรับปรุงบำรุงดิน และพรวนดิน ยกร่องแปลงปลูกให้สูงอย่างน้อย 50 เซนติเมตร เพราะเมื่อฝนตก น้ำฝนจะชะ
ล้างทำให้ร่องต่ำลง และควรย่อยดินบริเวณหลังร่องให้ละเอียดและเกล่ียให้ราบแบน ไม่ควรให้เป็นสัน 

การปลูก ควรใช้ส่วนเหง้าที่ตากแห้งพร้อมปลูก ซึ่งจะมีตาแตกออกมาเป็นยอดเล็กน้อย ช่วงระยะเวลา
ที่แนะนำให้ปลูกคือ ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกๆ ปี โดยฝังเหง้าลึกจากผิวดิน 1-2 
เซนติเมตร ใช้ระยะปลูก 10×15 เซนติเมตร จะได้ผลผลิตสูง หรือระยะ 25×15 เซนติเมตร จะได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพดี หากปลูกในพื้นที่ที่เส่ียงต่อการระบาดของโรคเน่า เกษตรกรควรอบดินดินเพื่อฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ด้วย
ปุ๋ยยูเรียผสมปูนขาว อัตราส่วน 1:10 คลุกให้เข้ากับดินรดน้ำ และตบดินให้แน่น ทิ้งไว้ 7 วัน 

การให้ปุ๋ย ก่อนปลูกให้รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยข้ีไก่เก่า หลุมละ 200 กรัม และคลุมแปลงปลูกด้วยฟางข้าว
หนาประมาณ 2 นิ้ว เพื่อป้องกันการงอกของวัชพืชและยังช่วยรักษาความช้ืนในดิน หลังจากปลูกเสร็จรดน้ำให้
ชุ่ม เมื่อต้นกระชายงอกยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร เกษตรกรควรรีบกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยแอมโมเนียม
ซัลเฟต อัตรา 50 กิโลกรมัต่อไร่ ทัง้นี้ ในแต่ละพื้นที่อาจมีการใส่ปุ๋ยในที่ปริมาณแตกต่างกัน ขึ้นกับความอุดม
สมบูรณ์ของดินปลูก และควรใส่ปุ๋ยตามความต้องการของกระชาย เพื่อให้กระชายแข็งแรง และช่วยลดต้นทุน 
นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยเคมีให้กับต้นกระชายมากๆ จะเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ต้นกระชายเน่าตายได้ 



การให้น้ำ ควรให้น้ำกระชายอย่างสม่ำเสมอ ยกเว้นในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกต่อเนือ่งกัน สำหรับช่วงฤดู
แล้งควรให้น้ำ 2 – 3 วัน/ครั้ง และเมื่อกระชายแตกยอดแล้วควรให้น้ำเวลาเย็น เพราะหากให้เวลาเช้า หรือ
กลางวันอาจทำให้ใบไหม้ได้ 

การเก็บเกี่ยว กระชายสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่อายุ 5-6 เดือน จนถึง 10-12 เดือน แต่ช่วงอายุ 8-9 
เดือนจะให้สารสำคัญสูงสุด ควรเก็บเกี่ยวโดยใช้มือถอน หรือจอบขุด โดยการขุดกระชายแต่ละครั้ง ควรต้องขุด
ในขณะที่ดินมีความช้ืน ก่อนขุดถ้าดินแห้งให้รดน้ำก่อนเพื่อให้ดินนุ่ม จะช่วยลดความเสียหายของรากกระชาย
ไม่ให้หักหรือขาดได้ กรณทีี่กระชายมีอายุมากยังไม่เก็บเกี่ยว ใบของกระชายจะเริ่มเห่ียว เหลือง ลำต้นแห้งตาย 
ในระยะนี้ไม่ต้องให้น้ำ เพราะจะทำให้กระชายงอก หากต้องการขยายช่วงเวลาเก็บเกี่ยวให้นานขึ้นหรือไว้ทำ
พันธ์ุจะต้องคลุมฟางและรดน้ำเป็นครั้งคราวเพื่อรักษาความช้ืนของดินให้เหง้าและรากกระชายไม่ฝ่อในช่วง
หน้าแล้ง 

ทั้งนี้ เกษตรกรควรระมัดระวัง โรคที่อาจจะเกิดข้ึนได้ อย่างโรคเน่า กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำให้
เกษตรกรหมัน่สำรวจ ตรวจแปลงปลูกกระชายอย่างสม่ำเสมอ เมื่อตรวจพบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินมี
สภาพความเป็นกรดสูงจะต้องรีบแก้ไขด้วยการใส่ปูนขาวในอัตรา 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ โดยหว่านรอบโคน
ต้น หรือใส่ในช่วงของการเตรียมดิน นอกจากนี้ การจุ่มเหง้ากระชายด้วยสารป้องกันและกำจัดเช้ือราก่อนปลูก 
สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคเน่าได ้
  



 
  



 

 
ปัจจุบันพืชสมุนไพรไทยมีอัตราการขยายตัวของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น 

และยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยสมุนไพรทีก่ำลังไดร้ับความสนใจ นอกจากฟ้าทะลายโจรในขณะนี้ 
คือ “กระชาย” ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรจัดอยู่ในพืชวงศ์เดียวกับ ขิง (ZINGIBERACEAE) เป็นพืชล้มลุก มีลำต้นใต้
ดินเรียกว่า เหง้า ซึ่งมีลักษณะเป็นตุม้ส้ัน แตกหน่อได้เช่นเดียวกับขิง รูปทรงกระบอกหรือรูปไข่ค่อนข้างยาว
ปลายเรียวแหลมออกเป็นกระจุก มีผิวสีน้ำตาลอ่อนเนื้อในสีเหลืองมีกล่ินข่า และขมิ้น รากอวบหอมเฉพาะตัว 
ใช้เหง้าเป็นส่วนขยายพันธ์ุ และรากเป็นส่วนที่ใช้บริโภคมีสรรพคุณเป็นทั้งอาหารและยาสมุนไพร 
 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับงานด้านการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร เพื่อไว้ใช้เองในครัวเรือน และจำหน่ายตามแนวทางตลาดนำการผลิต 
กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรด้านพืช มีวิธีการปลูกกระชายมาแนะนำ ดังนี้ การ
เตรียมพันธ์ุ  เกษตรกรควรเลือกเหง้ากระชายที่มีตาสมบูรณ ์และปราศจากโรคและแมลง มีอายุตั้งแต่ 10 
เดือนขึ้นไป โดยนำเหง้ามาแบ่งส่วนตัดแต่งให้เหลือรากติดลำต้นประมาณ 2 ราก และควรมีตาอย่างน้อย 3 – 5 
ตา ก่อนปลูกควรแช่หัวพันธ์ุด้วยยาป้องกันกำจัดเช้ือราและสารฆ่าแมลงที่ป้องกันแมลงในดิน แช่ไว้นาน
ประมาณ 30 นาที ซึ่งการปลูกกระชาย 1 ไร่ จะใช้หัวพันธ์ุประมาณ 400 กิโลกรัม 
 การเตรียมดิน กระชายสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำดี เกษตรกรต้อง
เตรียมดินโดยไถพลิกหน้าดินให้ลึกอย่างน้อย 25-30 เซนติเมตร เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอกับการแทงรากของ
กระชาย เนื่องจากหากดินในบริเวณตุ้มของกระชายแข็ง จะทำให้ตุ้มเจริญเติบโตลงไปในดินไม่ได้ ส่งผลให้ตุ้ม
หรือรากส้ัน จากนั้นให้ตากดินไว้ประมาณ 7 วัน และไถพรวนดินให้เป็นก้อนที่เล็กลง ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
ปรับปรุงบำรุงดิน และพรวนดิน ยกร่องแปลงปลูกให้สูงอย่างน้อย 50 เซนติเมตร เพราะเมื่อฝนตก น้ำฝนจะชะ
ล้างทำให้ร่องต่ำลง และควรย่อยดินบริเวณหลังร่องให้ละเอียดและเกล่ียให้ราบแบน ไม่ควรให้เป็นสัน 

การปลูก ควรใช้ส่วนเหง้าที่ตากแห้งพร้อมปลูก ซึ่งจะมีตาแตกออกมาเป็นยอดเล็กน้อย ช่วงระยะเวลา
ที่แนะนำให้ปลูกคือ ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกๆ ปี โดยฝังเหง้าลึกจากผิวดิน 1-2 
เซนติเมตร ใช้ระยะปลูก 10×15 เซนติเมตร จะได้ผลผลิตสูง หรือระยะ 25×15 เซนติเมตร จะได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพดี หากปลูกในพื้นที่ที่เส่ียงต่อการระบาดของโรคเน่า เกษตรกรควรอบดินดินเพื่อฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ด้วย
ปุ๋ยยูเรียผสมปูนขาว อัตราส่วน 1:10 คลุกให้เข้ากับดินรดน้ำ และตบดินให้แน่น ทิ้งไว้ 7 วัน 
 การให้ปุ๋ย ก่อนปลูกให้รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยข้ีไก่เก่า หลุมละ 200 กรัม และคลุมแปลงปลูกด้วยฟางข้าว
หนาประมาณ 2 นิ้ว เพื่อป้องกันการงอกของวัชพืชและยังช่วยรักษาความช้ืนในดิน หลังจากปลูกเสร็จรดน้ำให้
ชุ่ม เมื่อต้นกระชายงอกยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร เกษตรกรควรรีบกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยแอมโมเนียม
ซัลเฟต อัตรา 50 กิโลกรมัต่อไร่ ทัง้นี้ ในแต่ละพื้นที่อาจมีการใส่ปุ๋ยในที่ปริมาณแตกต่างกัน ขึ้นกับความอุดม



สมบูรณ์ของดินปลูก และควรใส่ปุ๋ยตามความต้องการของกระชาย เพื่อให้กระชายแข็งแรง และช่วยลดต้นทุน 
นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยเคมีให้กับต้นกระชายมากๆ จะเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ต้นกระชายเน่าตายได้ 
 การให้น้ำ ควรให้น้ำกระชายอย่างสม่ำเสมอ ยกเว้นในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกต่อเนือ่งกัน สำหรับช่วงฤดู
แล้งควรให้น้ำ 2 – 3 วัน/ครั้ง และเมื่อกระชายแตกยอดแล้วควรให้น้ำเวลาเย็น เพราะหากให้เวลาเช้า หรือ
กลางวันอาจทำให้ใบไหม้ได้ 
 การเก็บเกี่ยว กระชายสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่อายุ 5-6 เดือน จนถึง 10-12 เดือน แต่ช่วงอายุ 8-9 
เดือนจะให้สารสำคัญสูงสุด ควรเก็บเกี่ยวโดยใช้มือถอน หรือจอบขุด โดยการขุดกระชายแต่ละครั้ง ควรต้องขุด
ในขณะที่ดินมีความช้ืน ก่อนขุดถ้าดินแห้งให้รดน้ำก่อนเพื่อให้ดินนุ่ม จะช่วยลดความเสียหายของรากกระชาย
ไม่ให้หักหรือขาดได้ กรณทีี่กระชายมีอายุมากยังไม่เก็บเกี่ยว ใบของกระชายจะเริ่มเห่ียว เหลือง ลำต้นแห้งตาย 
ในระยะนี้ไม่ต้องให้น้ำ เพราะจะทำให้กระชายงอก หากต้องการขยายช่วงเวลาเก็บเกี่ยวให้นานขึ้นหรือไว้ทำ
พันธ์ุจะต้องคลุมฟางและรดน้ำเป็นครั้งคราวเพื่อรักษาความช้ืนของดินให้เหง้าและรากกระชายไม่ฝ่อในช่วง
หน้าแล้ง 

ทั้งนี้ เกษตรกรควรระมัดระวัง โรคที่อาจจะเกิดข้ึนได้ อย่างโรคเน่า กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำให้
เกษตรกรหมัน่สำรวจ ตรวจแปลงปลูกกระชายอย่างสม่ำเสมอ เมื่อตรวจพบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินมี
สภาพความเป็นกรดสูงจะต้องรีบแก้ไขด้วยการใส่ปูนขาวในอัตรา 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ โดยหว่านรอบโคน
ต้น หรือใส่ในช่วงของการเตรียมดิน นอกจากนี้ การจุ่มเหง้ากระชายด้วยสารป้องกันและกำจัดเช้ือราก่อนปลูก 
สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคเน่าได ้
  



 
https://youtu.be/YIvAr2QBpFI 
  



 
วันนี้ (24 ส.ค.64) ที่จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานเกษตร

อำเภอนาแก เปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครัง้ที่ 3/2564 ขึ้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอนา
แก เพื่อขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ 6 อำเภอ (สายใต้) เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้ง
นี้ เพื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานระหว่างกัน ไดร้ับการถ่ายทอด
ความรู้การทำงานส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์โควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้ง
แลกเปล่ียนแนวคิดด้านตลาดสินค้าเกษตรแบบออนไลน์ ซึ่งจะต้องปรับตัวในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
ในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และให้เกิดสัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้น ดั่งนโยบายของเกษตรจังหวัดนครพนม คือ “รู้
หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน” 

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับ
อำเภอ(DW) ครั้งที่ 3 นี้ เพือ่ขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. พร้อม
แลกเปล่ียนประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ร่วมกัน อีกทั้งในปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับการจำหน่ายสินค้าเกษตร ทำให้นักส่งเสริมการเกษตรจะต้องปรับตัวเพิ่มมากขึ้นใน
การทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกับเกษตรกรในรูปแบบ New Normal ในการจัด
กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเป็นเวทีที่มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในแต่ละด้านของงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเป้าหมายคือเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ได้เข้ามา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงปัญหาและแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน และยังเป็นการแลกเปล่ียนความรู้
ประสบการณ์และความคิดเห็นของแต่ละบุคคล และรับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ในส่วนของ
ทิศทางในการขับเคล่ือนงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ยังคงให้ความสำคัญในการดำเนินงานตาม
นโยบาย(Agenda) กับภารกิจหลักของหน่วยงาน(Function) กรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้การขับเคล่ือนตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and. Visit System : T&V System) คอืการเยี่ยมเยียนเกษตรกร ส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

“การก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่ แม้จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย แต่ส่ิงสำคัญคือ ‘คน’ ที่ต้องปรับความคิด และ
ปรับตัวจากวิถีเดิมไปสู่วิถีใหม่ ซึ่งเกษตรกรหลายคนอาจไม่ได้ปรับตัวกันง่าย ๆ เพราะต่างคนต่างมีทางเลือก
และองค์ความรู้แตกต่างกันไป บางคนอาจมีองค์ความรู้อยู่แล้ว บางคนเลือกที่จะเรียนทางลัด สามารถเรียนรู้



เทคโนโลยีได้เร็ว หรือบางคนเข้าถึงการช่วยเหลือของภาครัฐได้ไวกว่า ทั้งหมดนี้จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสร้างองค์ความรู้และกำหนดดัชนีช้ี
วัดความสำเร็จ (KPI) ขึ้นมา เพื่อเปล่ียนแนวคิดและแนวทางการทำงานของเกษตรกร รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้
คนรุ่นใหม่กลับไปพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่บ้านเกิด แม้การบูรณาการเป็นส่ิงที่ยาก แต่ต้องทำให้ได้ เพราะ
โลกปัจจุบันมีความท้าทายมาจากหลายมิติ การแข่งขันก็มาจากหลายมิติเช่นเดียวกัน” 

นอกจากนี้ยังได้มกีารถ่ายทอดความรู้ จากวิทยากรสาธารณสุขอำเภอนาแก ในการป้องกันและสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด- 19 ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้น ที่เป็นการลงพืน้ที่
พบปะเกษตรกรมีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น อีกทัง้ยังมีกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มาร่วมแลกเปล่ียน
แนวคิดในการทำการเกษตรแบบวิถีใหม่และการปรับตัวของเกษตรกรในสถานการณ์โควิด- 19 ให้สามารถอยู่
รอดมีรายได้ๆอย่างมั่นคง และหลังจากนั้นมีการสรุปประเด็นหรือ Work shop ร่วมกลุ่มกันเพือ่วิเคราะห์
ประเด็นจาการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โดยแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์พร้อมนำเสนอ ทำให้เจ้าหน้าที่
เกิดประสบการณ์และมีการปรับตัวในการทำหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นทีไ่ด้อย่างทันตอ่สถานการณ์ และ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น  
 


