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Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดมหาสารคาม ยึดหลัก “ตลาดน าการผลิต” เสริมแกร่งอาชีพเกษตร 

 
 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปรับเปลี่ยนวิธีคิด พัฒนา
ชีวิต “คุณกรุง ดวงเงิน” เกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดมหาสารคาม จากหนุ่มโรงงานประจ า ผัน
ชีวิตสู่ผู้ประกอบการเกษตร เจ้าของไร่รวมพลัง แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์รายใหญ่ ยึดหลัก “ตลาดน าการ
ผลิต” มุ่งเป้าสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน เจาะตลาดคนรักษ์สุขภาพในท้องถิ่น ท าเงินเดือนละหลายหม่ืน   
 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ให้มีความพร้อมเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer และพัฒนาต่อยอดเพ่ือยกระดับให้เป็น
ผูป้ระกอบการเกษตรต้นแบบที่มีศักยภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
การบริหารจัดการกิจการ และการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายในการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันส มัย ถือเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญของโ ครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ให้เกิด
ความเข้มแข็ง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์นั้นเอง 
“จากที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ได้เป็น
ผลส าเร็ จตา มวั ตถุป ระสงค์  ด่ัง เช่น  น ายกรุง ดวงเงิน เกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบจังหวั ด
มหาสารคาม  ด้านข้าวอินทรีย์และผักอินทรีย์ ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาศักยภาพ รวมถึง



องค์ความรู้ต่างๆ ด้านการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม และ
ส านักงานเกษตรอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จนยกระดับการประกอบอาชีพการเกษตรได้เป็นผลส าเร็จ จากเดิมที่
เคยปลูกพืชเชิงเด่ียวมาสู่การท าเกษตรผสมผสานในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งยังน าแนวทางตาม
นโยบาย “ตลาดน าการผลิต” มาปรับประยุกต์ใช้จนประสบความส าเร็จอีกด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
กล่าว 
 
ด้าน นายกรุง ดวงเงิน เกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ เจ้าของไร่รวมพลัง ต้ังอยู่ เลขที่ 46 หมู่ที่ 16 บ้าน
โนนแคน ต าบลเวียงสะอาด อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ไร่รวมพลัง มีพ้ื นที่รวม 50 ไร่ 
ได้แบ่งสัดส่วนและจัดสรรพ้ืนที่ในการประกอบอาชีพการเกษตรออกเป็น ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 
2 ไร่  เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีอินทรีย์ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข.6 จ านวน 20 ไร่ พ้ืนที่ปลูกพืชผัก
อินทรีย์และไม้ผล จ านวน 10 ไร่ พ้ืนที่ปลูกอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 จ านวน 4 ไร่ และพ้ืนที่สระน้ าทั้งหมด 8 
บ่อ จ านวน 14 ไร่ โดยผลผลิตที่ได้ทั้งหมดของไร่รวมพลัง  จะเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิก 
(Organic) ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ 
(Organic Thailand) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการที่ตนเองสามารถก้าวมาสู่ความส าเร็จได้ใน
วันนี้ ต้องบอกว่า เป็นเพราะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในทุกด้านจากส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
ส านักงานเกษตรอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย และภาคีเครือข่ายต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่กา รสนับสนุนให้เข้า
โครงการ Young Smart Farmer ในปี 2558 หลังจากตัดสินใจลาออกจากโรงงานที่จังหวัดระยอง  และ
กลับมาอยู่บ้านเพ่ือเริ่มต้นประกอบอาชีพเกษตร และปัจจุบันได้ยกระดับมาสู่การเข้าร่วมโครงการ พัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 
“บอกได้ค าเดียวครับว่า เพราะเกษตรอ าเภอและเกษตรจังหวัด ที่ท าให้ผมประสบความส าเร็จแบบเปลี่ยนชีวิต
พลิกเปลี่ยนโลก จากเคยท างานแต่ในโรงงาน หันกลับมาเป็นเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ สามารถผลิต
สินค้าอินทรีย์ทั้งข้าวและพืชผัก ส่งจ าหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้รักษ์สุขภาพในจังหวัดมหาสารคาม และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ และประจ าจังหวัด รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยแต่ละ
เดือนสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 30,000 บาท” 
นายกรุง กล่าวต่อไปว่า ถ้าหากเพ่ือนเกษตรกรอยากประสบความส าเร็จอย่างม่ันคงในแบบที่มีพ่ีเลี้ยงที่คอย
ดูแลเป็นอย่างดี แนะน าสมัครเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น Young Smart 
Farmer หรือ Smart Farmer ทุกโครงการคือค าตอบที่ดีที่สุด ด่ังที่เกิดขึ้นกับตนเอง เพราะผลจากการได้เข้า
ร่วมโครงการต่างๆ ท าให้วันนี้รู้แล้วว่า เราไม่ใช่เป็นแค่เกษตรกร แต่สามารถเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่ประสบ
ความส าเร็จได้ เดิมเคยใช้แต่แรงในการท านาปลูกข้าวขาย แต่วันนี้ไม่ใช่แล้ว เพราะได้รับการส่งเสริมท า
การเกษตรให้รู้จักการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการด้านการตลาด รวมถึงการสร้างผลผลิตที่ มี
คุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ เกษตรอ าเภอ 
และเกษตรจังหวัด พร้อมเข้ามาช่วยเหลือ แนะน า และสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
 



นายกรุง ดวงเงิน เกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ เจ้าของไร่รวมพลัง กล่าวเพ่ิมเติมว่า อย่างเช่น ด้านการ
ผลิต ได้มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตและมีคุณภาพ เช่น การ
ปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนระบบอัจฉริยะ โดยใช้ Application ควบคุมการให้น้ าและปุ๋ยทางระบบท่อ มีการใช้
ระบบโซล่าเซลล์ในฟาร์ม เพ่ือลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและเป็นพลังงานสะอาด รวมถึงใช้ระบบตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นการยืดอายุและเพ่ิมมูลค่าในสินค้า เป็นต้น 
“ขณะที่ด้านการตลาด ได้ยึดแนวทางตามนโยบายตลาดน าการผลิตมาปรับใช้ จนสามารถผลิตสินค้าเกษตรตรง
กับที่ตลาดต้องกา ร มีคุณภาพ และมีปริมาณที่ต่อเนื่อง ซ่ึงทั้งหมดนี้ คือ สิ่งที่ส านักงานเกษตรจังหวั ด
มหาสารคาม และส านักงานเกษตรอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย ได้สนับสนุน และผมได้น ามาปรับใช้จนกลายเป็น
ความส าเร็จและสามารถสร้างรายได้ต่อเดือนไม่ต่ ากว่า 30,000 บาท และไม่เพียงแค่ตนเองเท่านั้นที่ประสบ
ความส าเร็จ ยังได้มีการขยายผลไปสู่เพ่ือนเกษตรกร ชุมชน และผู้ที่มีความสนใจ น าไปสู่การรวมกลุ่มกิจกรรม 
เช่น กลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษบ้านโนนแคน กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านโนนแคน 1 และกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
บ้านโนนแคน 2 พร้อมกันนี้ส านักงานเกษตรอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย ยังได้จัดต้ังให้ไร่รวมพลังเป็น เครือข่ายศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษา เรียนรู้  และ
ฝึกปฏิบัติ ส าหรับเกษตรกร และประชาชนที่สนใจด้วย” 
 
“ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในขณะนี้ ด้านการจัด
จ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าหลัก อย่างเช่น โรงพยาบาล ต้องถือว่าไม่ได้รับผลกระทบ แต่ที่กระทบคือ การออก
ร้านจ าหน่ายสินค้าในงานต่าง ๆ ที่จัดโดยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดต่าง ๆ ที่ต้องหยุดลง ซ่ึง
ได้มีการปรับแนวทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการหันมาเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าใน
รูปแบบของตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น โดยเพ่ิมการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ผ่านช่องทาง facebook 
ชื่อ “สวนนายกรุง′ เกษตรวิถีด้ังเดิม” และต้ังร้านจ าหน่ายบริเวณหน้าสวนด้วย เพ่ือสื่อให้ผู้บริโภคในพ้ืนที่ และ
อ าเภอต่าง ๆ เลือกซ้ือสินค้าผ่านทางออนไลน์ และยังมีการจัดส่งสินค้าให้ตามที่สั่งซ้ือล่วงหน้าอีกด้วย ซ่ึงมีผล
ตอบรับดีในระดับที่น่าพอใจมาก สามารถระบายผลผลิตออกไปได้พอสมควร ดังนั้น จึงอยากแนะน าว่า การจะ
อยู่รอดอย่างยั่งยืนในอาชีพเกษตรนั้น สิ่งส าคัญต้องใช้หลักตลาดน าการผลิต เน้นผลิตให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีผลผลิตออกจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง นี่คือเคล็ดลับส าคัญที่จะท าให้
อยู่รอดได้และสามารถก้าวข้ามวิกฤตต่างๆ ได้” นายกรุง กล่าวในที่สุด 
 
 
 
 
 



 
แนะป้องกัน-ก าจัด 4 วายร้ายศัตรูล าไย รักษาผลผลิตออกนอกฤดู 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้ 4 ศัตรูตัวร้ายท าลายล าไย ” เพลี้ยแป้ง-มวนล าไย-ผีเสื้อมวนหวาน-ไรสี่ขา”  แนะวิธี
ป้องกันเพ่ือรักษาผลผลิตล าไยนอกฤดูช่วงเดือนตุลาคม ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ 
     นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ผลผลิตล าไยขณะนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของ
ฤดูกาลที่ล าไยให้ผลผลิตมาก ในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ส าหรับผลผลิตล าไยในช่วงเดือนตุลาคม ถึงช่วง
เทศกาลปีใหม่ จะเป็นล าไยนอกฤดูกาล จึงแนะน าให้เกษตรกรหม่ันส ารวจแปลงเพาะปลูก ป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช เพ่ือรักษาผลผลิตพร้อมออกจ าหน่ายสร้างรายได้เพ่ิมมากขึ้น โดยแนะน าให้เฝ้าระวังศัตรูล าไย 4 
ประเภท ได้แก่ เพลี้ยแป้ง มวนล าไย ผีเสื้อมวนหวาน และโรคพุ่มไม้กวาดหรือไรสี่ขา 
    นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า เพลี้ยแป้ง จะเข้าท าลายโดยดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อน ช่อดอก และผลล าไย 
หากระบาดรุนแรงจะท าให้บริเวณที่ถูกท าลายเหี่ยวแห้งไปในที่สุด และเพลี้ยยังถ่ายมูลซ่ึงเป็นน้ าหวานออกมา
เป็นแหล่งเพาะราด า ท าให้ล าไยเสียคุณภาพ ซ่ึงเพลี้ยแป้งจะเคลื่อนย้ายจากพ้ืนดินขึ้นบนต้นล าไยต้ังแต่ระยะ
แทงตาดอกจนถึงผลแก่ โดยมีมดเป็นพาหะพาไปยังส่วนต่างๆ ของต้น ท าให้การระบาดของเพลี้ยแป้งรุนแรง
ขึ้น 
 
 
 



     อย่างไรก็ตาม สามารถป้องกันได้โดยพ่นสารก าจัดแมลงไว้ท่ีโคนต้น ประกอบกับควบคุมโดยวิธีการพ่นเชื้อ
ราบิวเวอเรีย อัตรา 250 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ หรือพ่นด้วยน้ ายาล้างจานชนิดไม่มีสารฟอกขาว 
อัตราส่วน 3 ช้อนโต๊ะ/น้ า 20 ลิตร ซ่ึงมีฤทธิ์ลดแรงตึงผิว ท าให้ขี้ผึ้งที่เพลี้ยแป้งสร้างคลุมตัวเสียไป และหายใจ
ไม่ได้ จนฝ่อแห้งไปในที่สุด 
     ส าหรับมวนล าไยเข้าท าลายโดยดูดกินน้ าเลี้ยงของยอดที่ออกดอกและติดผล ท าให้ดอกและผลร่วง ก่ิงอ่อน
และเปลือกผลล าไยมีสีด าคล้ า จึงควรป้องกันโดยอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน และหลีกเลี่ยง
การใช้สารก าจัดแมลง ซ่ึงอาจท าลายแมลงศัตรูธรรมชาติไปด้วย นอกจากนี้ควรตัดแต่งทรงพุ่มต้นล าไยไม่ให้
หนาทึบเกินไป ก าจัดวัชพืชในแปลง ป้องกันการหลบซ่อนอาศัยของมวนล าไยได้ 
       ส่วนของ ผีเสื้อมวนหวาน ที่เข้าท าลายโดยใช้ปากเจาะผล เกิดรูเป็นรอยวงสีน้ าตาลมีน้ าหวานไหลออกมา
ซ่ึงจะดึงดูดแมลงชนิดอ่ืนเข้าท าลายซ้ าจนผลร่วงได้ วิธีการป้องกันคือ ห่อผลด้วยกระดาษถุงปูน หรือกระดาษ
หนังสือพิมพ์ โดยห่อเป็นรูปกรวยสามเหลี่ยม เปิดปลายโคนเป็นช่องอากาศผ่านเพ่ือไม่ให้ผลเน่า และวางกับดัก
แสงไฟจากหลอดแบล็คไลท์สูงจากพ้ืน 1.2 เมตร ใต้หลอดไฟวางถาดน้ า มันหรือน้ าผงซักฟอก ในช่วงเวลา 
20.00 – 22.00 น. เพ่ือก าจัดศัตรูที่บินเล่นไฟในช่วงเวลาดังกล่าวตกลงมาจมน้ าตาย 
       นอกจากนี้ให้ใช้แสงสปอตไลท์ หรือหลอดไฟ 60 – 100 วัตต์ ไล่แมลงประกอบด้วย โดยทิ้งระยะห่างกัน 
30 – 50 เมตร รอบสวน หากในพ้ืนที่ไม่มีไฟฟ้าสามารถใช้ตะเกียงน้ ามันก๊าด (เจ้าพายุ) ทดแทนได้ โดยแขวน
ตะเกียงให้สูงประมาณ 1.5 เมตร จากพ้ืนดิน และแต่ละช่วงห่างกัน 15 – 25 เมตร ป้องกันศัตรูเข้าท าลาย
ในช่วงล าไยให้ผลผลิตได้ 
       ศัตรูตัวสุดท้ายคือ โรคพุ่มไม้กว้าด หรือไรสี่ขา เข้าท าลายโดยดูดกินน้ าเลี้ยงบนใบอ่อน ท าให้ใบยอดแตก
ฝอยเป็นพุ่มกระจุก มีข้อปล้องสั้นคล้ายพุ่มไม้กวาด ดอกแห้งไม่ติดผล หรือติดผลได้น้อย หากรุนแรง ต้นจะ
โทรม วิธีป้องกันคือ หม่ันส ารวจสวนหรือแปลงปลูก ใช้พันธุ์สะอาดและต้านทานโรค เช่น พันธุ์ อีดอ และ
อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ไรตัวห้ า เป็นต้น 
 
     “หากศัตรูพืชเข้าท าลายในปริมาณมากอาจใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ร่วมก าจัดด้วย โดยไม่ควรพ่นสารในช่วง
ออกดอก เริ่มติดผลอ่อน และช่วง 14 วันก่อนเก็บเก่ียว ทั้งนี้  สามารถขอค าแนะน าเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงาน
เกษตรอ าเภอใกล้บ้าน” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
 
 
 
 
 
 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะป้องกันศัตรูล าไย เพ่ือรักษาผลผลิตล าไยนอกฤดู 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ผลผลิตล าไยขณะนี้ เข้าสู่ช่วงท้ายของ
ฤดูกาลที่ล าไยให้ผลผลิตมาก ในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ส าหรับผลผลิตล าไยในช่วงเดือนตุลาคม ถึงช่วง
เทศกาลปีใหม่ จะเป็นล าไยนอกฤดูกาล จึงแนะน าให้เกษตรกรหม่ันส ารวจแปลงเพาะป ลูก ป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช เพ่ือรักษาผลผลิตพร้อมออกจ าหน่ายสร้างรายได้เพ่ิมมากขึ้น โดยแนะน าให้เฝ้าระวังศัตรูล าไย 4 
ประเภท ได้แก่ เพลี้ยแป้ง มวนล าไย ผีเสื้อมวนหวาน และโรคพุ่มไม้กวาดหรือไรสี่ขา 
 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า เพลี้ยแป้ง จะเข้าท าลายโดยดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อน ช่อ
ดอก และผลล าไย หากระบาดรุนแรงจะท าให้บริเวณที่ถูกท าลายเหี่ยวแห้งไปในที่สุด และเพลี้ยยังถ่ายมูลซ่ึง
เป็นน้ าหวานออกมาเป็นแหล่งเพาะราด า ท าให้ล าไยเสียคุณภาพ ซ่ึงเพลี้ยแป้งจะเคลื่อนย้ายจากพ้ืนดินขึ้นบน
ต้นล าไยต้ังแต่ระยะแทงตาดอกจนถึงผลแก่ โดยมีมดเป็นพาหะพาไปยังส่วนต่างๆ ของต้น ท าให้การระบาด
ของเพลี้ยแป้งรุนแรงขึ้น สามารถป้องกันได้โดยพ่นสารก าจัดแมลงไว้ท่ีโคนต้น ประกอบกับควบคุมโดยวิธีการ
พ่นเชื้อราบิวเวอเรีย อัตรา 250 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ หรือพ่นด้วยน้ ายาล้างจานชนิดไม่มีสาร
ฟอกขาว อัตราส่วน 3 ช้อนโต๊ะ/น้ า 20 ลิตร ซ่ึงมีฤทธิ์ลดแรงตึงผิว ท าให้ขี้ผึ้งที่ เพลี้ยแป้งสร้างคลุมตัวเสียไป 
และหายใจไม่ได้ จนฝ่อแห้งไปในที่สุด 
 
ส าหรับมวนล าไยเข้าท าลายโดยดูดกินน้ าเลี้ยงของยอดที่ออกดอกและติดผล ท าให้ดอกและผลร่วง ก่ิงอ่อนและ
เปลือกผลล าไยมีสีด าคล้ า จึงควรป้องกันโดยอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน และหลีกเลี่ยงการใช้



สารก าจัดแมลง ซ่ึงอาจท าลายแมลงศัตรูธรรมชาติไปด้วย นอกจากนี้ควรตัดแต่งทรงพุ่มต้นล าไยไม่ให้หนาทึบ
เกินไป ก าจัดวัชพืชในแปลง ป้องกันการหลบซ่อนอาศัยของมวนล าไยได้ 
 
ในส่วนของ ผีเสื้อมวนหวาน ที่เข้าท าลายโดยใช้ปากเจาะผล เกิดรูเป็นรอยวงสีน้ าตาลมีน้ าหวานไหลออกมาซ่ึง
จะดึงดูดแมลงชนิดอ่ืนเข้าท าลายซ้ าจนผลร่วงได้ วิธีการป้องกันคือ ห่อผลด้วยกระดาษถุงปูน หรือกระดาษ
หนังสือพิมพ์ โดยห่อเป็นรูปกรวยสามเหลี่ยม เปิดปลายโคนเป็นช่องอากาศผ่านเพ่ือไม่ให้ผลเน่า และวางกับดัก
แสงไฟจากหลอดแบล็คไลท์สูงจากพ้ืน 1.2 เมตร ใต้หลอดไฟวางถาดน้ า มันหรือน้ าผงซักฟอก ในช่วงเวลา 
20.00 – 22.00 น. เพ่ือก าจัดศัตรูที่บินเล่นไฟในช่วงเวลาดังกล่าวตกลงมาจมน้ าตาย นอกจากนี้ให้ใช้แสงสปอต
ไลท์ หรือหลอดไฟ 60 – 100 วัตต์ ไล่แมลงประกอบด้วย โดยทิ้งระยะห่างกัน 30 – 50 เมตร รอบสวน หาก
ในพ้ืนที่ไม่มีไฟฟ้าสามารถใช้ตะเกียงน้ ามันก๊าด (เจ้าพายุ ) ทดแทนได้ โดยแขวนตะเกียงให้สูงประมาณ 1.5 
เมตร จากพ้ืนดิน และแต่ละช่วงห่างกัน 15 – 25 เมตร ป้องกันศัตรูเข้าท าลายในช่วงล าไยให้ผลผลิตได้  และ
ศัตรูตัวสุดท้ายคือ ไรสี่ขา เข้าท าลายโดยดูดกินน้ าเลี้ยงบนใบอ่อน ท าให้ใบยอดแตกฝอยเป็นพุ่มกระจุก มีข้อ
ปล้องสั้นคล้ายพุ่มไม้กวาด ดอกแห้งไม่ติดผล หรือติดผลได้น้อย หากรุนแรง ต้นจะโทรม วิธีป้องกันคือ หม่ัน
ส ารวจสวนหรือแปลงปลูก ใช้พันธุ์สะอาดและต้านทานโรค เช่น พันธุ์อีดอ และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ไร
ตัวห้ า เป็นต้น 
 
“หากศัตรูพืชเข้าท าลายในปริมาณมากอาจใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ร่วมก าจัดด้วย โดยไม่ควรพ่นสารในช่วงออก
ดอก เริ่มติดผลอ่อน และช่วง 14 วันก่อนเก็บเก่ียว ทั้งนี้ สามารถขอค าแนะน าเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานเกษตร
อ าเภอใกล้บ้าน” นายเข้มแข็ง กล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ ลงพ้ืนท่ีช่วยหมู่บ้านถูกตัดขาดนับสัปดาห์  

 
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ เดินทางไปที่หมู่บ้านทับนายน้อย ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว ที่ถูก
น้ าป่าจากเทือกเขาพังเหยไหลทะลักเข้าในอ่างเก็บน้ าโป่งขุนเพชร เอ่อท่วมเรือกสวนไร่นา บ้านเรือนประชาชน 
ระดับน้ าสูงกว่า 1 เมตร ถนนหลายสายในหมู่บ้านถูกน้ าท่วมตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่สามารถสัญจรได้ ต้อง
ใช้เรือในการเดินทางเพียงอย่างเดียวมานานนับอาทิตย์แล้ว วันนี้  ผู้ว่าฯ ได้มอบอาหาร น้ า ด่ืม ยารักษาโรค
ให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน 23 หลังคาเรือน 
เตรียมฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเกษตรหลังพายุ“โกนเซิน”   
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดส ารวจความ
เสียหายของพ้ืนที่เกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเพราะอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” แล้ว 
รวมทั้งจะจัดชุดเฉพาะกิจลงพ้ืนที่ประสบภัยออกเยี่ยมเยียนให้ค าแนะน าในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตร
ที่เสียหายรวมถึงเตรียมส ารองพันธุ์พืชเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เกษตรกรซ่ึงประสบภัยพิบัติ
ที่จะได้รับความช่วยเหลือ จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัยพิบัติ เม่ือ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและพ้ืนที่เสียหายจริงแล้ว จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามพ้ืนที่
เสียหายจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ซ่ึงมีอัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 
1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น และอ่ืนๆ 4,048 บาทต่อไร่ 
ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ าบริเวณประเทศลาวตอนล่าง ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีก าลังค่อนข้างแรง ท าให้บริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนพ้ืนที่เสี่ยงภัย ระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซ่ึงอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน และน้ าป่าไหลหลากไว้ด้วย . -ส านัก
ข่าวไทย 

https://www.youtube.com/watch?v=qir0Gl8uFkw&feature=emb_imp_woyt  
 

https://www.youtube.com/watch?v=qir0Gl8uFkw&feature=emb_imp_woyt


 

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประกวดงานสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2564 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 
เป็นผู้แทนภาคเหนือ 

 
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประกวด
งานสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี2564 กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร
ดีเด่นระดับประเทศ โดยโรงเรียนสองแคววิทยาคม ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เป็นผู้แทนภาคเหนือ 
ผ่านระบบzoom meeting โดยมีนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
นาย เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกถ่ายทอดสัญณานจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายวรรธน์ ฉาย
อภิรักษ์ นายอ าเภอดอยหล่อ นางสายสุนี ผลศรัทธา เกษตรอ าเภอ นางระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อ านวยการ
โรงเรียนสองแคววิทยาคม และคณะครู และนักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกร ร่วมแสดงผลการด าเนินงานดังกล่าว  
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสองแคววิทยาคม ประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายชาติพันธุ์ที่สนใจ และภาคภูมิใน
อาชีพเกษตรกรรม ผ่านฐานการเรียนรู้การฝึกทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิต ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมเด่น เช่น เลี้ยงปลา
ดุกแบบครบวงจร ,กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ,กิจกรรมเลี้ยงไก่ใข่ ,ไก่สวยงาม, ไก่ประดู่หางด า ,กิจกรรม
ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ, กิจกรรมกาแฟหละอ่อน, กิจกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าปัก ,กิจกรรมผักเชียงดาและการ
แปรรูป, กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ อีกทั้งน าระบบสหกรณ์มาใช้ในกลุ่มกิจกรรมที่มีการแบ่งปันผล
ก าไรอย่างเป็นธรรมตามระบบสหกรณ์ และที่ส าคัญยิ่ง ยังส่งเสริมให้กลุ่มยุวเกษตรกรภูมิใจในชาติพันธุ์ สร้าง
ธนาคารเมล็ดพันธุ์เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองเป็นการลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก ลดต้นทุน ยังมีกิจกรรมการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปักผ้าลายม้งโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส
covid -19 ก็สามารถปรับรูปแบบการตลาดเป็นการจ าหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงได้รับความ
ร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมจากคณะครูในโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียน องค์กรภาครัฐและเอกชนในชุมชนเป็น
อย่างดีและสิ่งส าคัญที่เป็นหัวใจของสมาชิกยุวเกษตรกรโรงเรียนสองแคววิทยาคม คือ เรียนรู้จากการท าจริง 
การปลูกฝังทัศนคติของเด็กให้ตระหนักถึงคุณค่า และมีความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร รู้จักใช้ชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพัฒนาประเทศต่อไป 
 



 
ปลูกถั่วพู ได้เงินแสนต่อรอบ จ.กระบี่ #ทุกทิศทั่วไทย #ThaiPBSศูนย์ข่าวภาคใต้ 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=995473281026009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=995473281026009


 
ยุวเกษตรกรโรงเรียนสองแคววิทยาคมรักษ์ชาติพันธ์ุ ใช้วิถีเกษตรชิงชัยระดับประเทศ 

 
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสองแคววิทยาคม อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนภาคเหนือ ร่วมการ
ประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน
ระบบ zoom meeting  
        นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสองแคววิทยาคม 
ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เป็นผู้แทนภาคเหนือ ร่วมการประกวดงานสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2564 
กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศของกรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน ระบบ zoom meeting โดยมีนายชาญยุทธ์ ภา ณุทั ต 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก 
 
        ส าหรับกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสองแคววิทยาคม ประกอบด้วย สมาชิกหลากหลายชาติพันธุ์ที่สนใจ 
และภาคภูมิในอาชีพเกษตรกรรม ผ่านฐานการเรียนรู้การฝึกทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิต ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมเด่น เช่น 
เลี้ยงปลาดุกแบบครบวงจร ,กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ,กิจกรรมเลี้ยงไก่ใข่ ,ไก่สวยงาม, ไก่ประดู่หางด า ,
กิจกรรมปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ, กิจกรรมกาแฟหละอ่อน, กิจกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าปัก ,กิจกรรมผักเชียงดา
และการแปรรูป, กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ อีกทั้งน าระบบสหกรณ์มาใช้ในกลุ่มกิจกรรมที่มีการ
แบ่งปันผลก าไรอย่างเป็นธรรมตามระบบสหกรณ์ และที่ส าคัญยิ่ง ยังส่งเสริมให้กลุ่มยุวเกษตรกรภูมิใจในชาติ
พันธุ์ สร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองเป็นการลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก ลดต้นทุน ยังมี
กิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปักผ้าลายม้งโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเผชิญสถานการณ์การแพร่
ระบาดไวรัส covid -19 สามารถปรับรูปแบบการตลาดเป็นการจ าหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงได้รั บ
ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมจากคณะครูในโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียน องค์กรภาครัฐและเอกชนใน
ชุมชนเป็นอย่างดีและสิ่งส าคัญที่เป็นหัวใจของสมาชิกยุวเกษตรกรโรงเรียนสองแคววิทยาคม คือ เรียนรู้จาก
การท าจริง การปลูกฝังทัศนคติของเด็กให้ตระหนักถึงคุณค่า และมีความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร รู้จักใช้
ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือที่จะร่วมพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต  



 
จงจิตต์ สนเลม็ด “ปลูกเอง เก็บเอง ค่ัวเอง” กาแฟโรบัสต้า บ้านสวนสายหมอก ท่ีระนอง 

 
ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นได้นั้นตัวเราทั้งสิ้นคือคนที่ท าให้เกิด เพราะนี่ คือความจริงแห่งชีวิตมนุษย์ พยายาม
ปลุกตัวเองให้เป็นผู้ต่ืนอยู่เสมอ พร้อมเปิดใจยอมรับกับสิ่งที่ เกิดขึ้นตลอดเวลา ทุกคนย่อมมีอิสระในการใช้
สมองคิดและลงมือท าในสิ่งที่เราคิด ไม่จ าเป็นต้องเหมือนคนอ่ืน คนที่โชคดีที่สุดของชีวิตคือคนที่ชนะใจตัวเอง 
ควบคุมเวลาที่เดินไปตลอดเวลาให้มีคุณค่ากับชีวิตให้ได้มากที่สุด อย่าให้เวลานั้นมาควบคุมชีวิตเรา เชื่อม่ันใน
ตัวเองให้มากที่สุด นี่คือข้อแรกที่สามารถท าให้จิตใจเราแข็งแกร่ง ท าให้มีความกล้าคิด กล้าท ากับทุกสิ่งที่
ต้องการด้วยตัวเอง แบบเชื่อม่ันว่าจะต้องส าเร็จได้แน่นอน เพราะมันคือวิถีชีวิตที่ เกิดจากการตัดสินใจของ
ตัวเองทั้งสิ้น 
 
ก่อนอ่ืนขอขอบพระคุณอย่างมากมายจากนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านและผู้ เขียน ที่ มีแฟนๆ ให้แรงใจกันมา
ตลอด ทุกครั้งเม่ือหนังสือวางแผงมักจะมีการส่งเสียงโทร. (081) 846 -0652 และทางเฟซบุ๊ก สมยศ ศรีสุโร 
หรือ ID Line Janyos จากแฟนๆ ที่ให้แรงใจเสมอมากับทุกเรื่องราวที่ได้น ามาเสนอ ขอขอบพระคุณอีกครั้ง 
ขอฝากคอลัมน์นี้ไว้ในอ้อมใจแฟนๆ ด้วยนะครับ 
 
ปักษ์นี้ผมมีความยินดีอย่างมากที่ได้น าเสนอเรื่องราวของนักสู้ชีวิตที่มีความขยันและอดทนเป็นเลิศ คุณจงจิตต์ 
สนเลม็ด หรือ พ่ีแอ๋ว เกษตรกรต้นแบบการปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า ของต าบลหาดส้มแป้น อ าเภอเมือง
ระนอง บนเนื้อที่ 4 ไร่ จากสภาพของพ้ืนที่ของต าบลหาดส้มแป้นนั้นเป็นพ้ืนที่ลาดเชิงเขา ภูเขาล้อมรอบทั้ง 4 
ด้าน อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 178-180 เมตร อุณหภูมิประมาณ 24-30 องศา เป็นพ้ืนที่เหมืองแร่ดินขาวเก่าที่
ส ารวจแล้วว่าน่าจะเหมาะกับการปลูกกาแฟเป็นอย่างมาก ที่เยี่ยมมากกว่านั้นคือต าบลหาดส้มแป้นมีทิวทัศน์ที่
สวยงามตามธรรมชาติอีกต าบลหนึ่งของจังหวัดระนองอีกด้วย 
 
พ่ีแอ๋ว เล่าว่า เป็นชาวต าบลเขาค่าย อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ได้ช่วยคุณพ่อท าสวนกาแฟมาต้ังแต่เด็กๆ จึงมี
ความสนใจชื่นชอบในความสวยงามของเมล็ดกาแฟและรสชาติของกาแฟสดที่ปลูกเอง เก็บเอง ค่ัวเอง และชง
กินเองมาตลอดระยะเวลาที่ได้รู้จักเรื่องราวของกาแฟ หลังจากได้มาท างานที่จังหวัดระนอง ทุกกลิ่นหอมของ



กาแฟโชยติดตามตัวมาด้วยตลอดความทรงจ า ในที่สุดจึงตัดสินใจซ้ือที่ดินต าบลหาดส้มแป้น เพ่ือท าสวนกาแฟ
สืบทอดความต้องการของตัวเองทันที 
 
พ่ีแอ๋วท าสวนกาแฟโรบัสต้า โดยใช้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และยึดถือคติ “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละค า ท าที
ละอย่าง” พร้อมได้รับการสนับสนุนทุกเรื่องราวท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการฟ้ืนฟูบ ารุงดินด้วยปุ๋ยหมักอย่าง
สม่ าเสมอ จากส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองระนอง น าทีมโดย คุณชยุต เลียนกาญจนากร เกษตรอ าเภอระนอง 
พร้อมทั้ง คุณจารุวรรณ บุญศิริ เกษตรต าบลหาดส้มแป้น และ คุณภมรรัตน์ แย้มจรัส เกษตรต าบลบางนอน 
รับผิดชอบด้านไม้ผลและไม้ยืนต้นระดับอ าเภอในการดูแลให้ค าแนะน า พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาด้านเกษตรทุก
ด้านที่มีปัญหา 
 
คุณภมรรัตน์ แย้มจรัส (ซ้ายมือ) คุณชุยุต เลียนกาญจนกร (กลาง) คุณจารุวรรณ บุญศิริ (ขวามือ) 
รวมทั้งนักวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง คุณพัช รี ชูแก้ว 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดระนอง คุณอังคนา คณีกุล หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
คุณภาพการผลิตเพ่ือยกระดับพืชเศรษฐกิจ (กาแฟ) ของจังหวัดระนอง ท าให้เมล็ดกาแฟจากสวนพ่ีแอ๋วมี
ลักษณะที่โต อวบอ่ิม และปลอดสารพิษ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร สามารถ
เป็นแปลงเกษตรต้นแบบด้านกาแฟที่มีคุณภาพของกรมส่งเสริมการเกษตรอีกด้วย 
 
ต่อมาพ่ีแอ๋ว มีความคิดที่ต้องการที่จะสร้างสรรค์ภายในสวนกาแฟให้เป็นมุมส าหรับไว้ต้อนรับผู้คนที่ ต้องการมา
เยี่ยมหาสนใจศึกษาดูงาน จึงท าให้เกิดซุ้มเล็กๆ ที่ใช้ชื่อว่า “กาแฟบ้านสวนสายหมอก” เพ่ือให้ทุกเรื่องราว
สอดคล้องกับบรรยากาศ เพราะที่นี่ล้อมรอบไปด้วยขุนเขาและสายหมอกในยามเช้าชนิดครอบคลุมไปทั่วสวน
กาแฟ 
 
นอกจากเรื่องกาแฟ พ่ีแอ๋ว ได้ท าชาดอกกาแฟ ที่มีความหอมตามธรรมชาติ ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับเป็น
ตัวเลือกได้กับผู้ที่ชื่นชอบในรสสัมผัสนี้อีกด้วย ดอกชาที่นี่ได้มาจากการดูดน้ าหวานเพ่ือผสมเกสรของผึ้งและ
แมลงทั่วไป น ามาผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกวิธี รสชาติที่ได้จึงกลมกล่อม หอมละมุนละไม ชาดอกกาแฟนี้ มี
สารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีคุณสมบัติสามารถบ ารุงหัวใจ ละลายไขมันในเส้นเลือด และลดความเสี่ยงเส้นเลือดอุด
ตันได้อีกด้วย 
 
ท้ายสุดพ่ีแอ๋ว ให้บอกว่า “กาแฟบ้านสวนสายหมอก” ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มีความสนใจในการศึกษาเรียนรู้
การท าสวนกาแฟโรบัสต้า หรือต้องการมาสัมผัสกับกาแฟพร้อมบรรยากาศที่สุดประทับใจ จิบกาแฟดริปนิ่มๆ 
ตามติดด้วยชาดอกกาแฟที่นุ่มละไม พร้อมไอหนาวของหมอกที่อ่อนละมุน หอมกรุ่นกลิ่นดอกกาแฟที่บานลอย
ระรินมาแตะจมูก เป็นความสุขในการต้อนรับกับสิ่งดีๆ ในวันใหม่ พ่ีแอ๋ว แถมท้ายมาว่า “เวลานี้ก าลังเริ่มปลูก
กาแฟอาราบิก้า เพ่ิมอีกด้วยนะค่ะ” 



 
 
ติดต่อ “พ่ีแอ๋ว” โทร. 096-065-1305 หรือทางเฟซบุ๊ก จงจิตต์ สนเลม็ด เพจ…บ้านสวนสายหมอก ส าหรับตัว
ผลิตภัณฑ์มีดังนี้ พร้อมราคา ชาดอกกาแฟ ขนาด 70 กรัม ราคา 70 บาท กาแฟดริป 1 กล่อง ขนาดบรรจุ 10 
ซอง ราคา 200 บาท เมล็ดกาแฟค่ัว 1 กิโลกรัม ราคา 500 บาท และกาแฟค่ัวบด 250 กรัม ราคา 150 บาท 
 
สุดท้าย ขอขอบคุณ คุณภมรรัตน์ แย้มจรัส เกษตรต าบลคนเก่งมากๆ ของเกาะพยาม และต าบลบางนอน ที่
อ านวยความสะดวกทุกเรื่องราว มีโอกาสจะไปเยี่ยมหาอีกนะครับ 
 
ใครบางคนบอกว่า เดินตามเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้วย่อมเดินได้อย่างปลอดภัยและวางใจที่สุด หากคิดเดินใน
เส้นทางสายใหม่นั้น อาจจะต้องเสี่ยงเนื่องจากเป็นการบุกเบิกเพราะเป็นการริเริ่ม ล้วนพบกับอุปสรรคแน่นอน  
 
แต่เชื่อไหมว่าบางครั้งเราก็ต้องกล้าแตกต่าง ในเม่ือใจเราฝันต่างจากคนอ่ืน จ าต้องเลือกวิถีทางที่เป็นตั วเอง 
ความแตกต่างก็คือความแตกต่าง มันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่สิ่งผิดปกติ ทุกจุดที่ เรายืนอยู่  ในทุกที่ ทุก
สถานการณ์ โอกาสดีๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เปิดให้กว้างทั้งดวงตาและดวงใจ ทุกความส าเร็จที่งดงามล้วนเกิดจาก
ความขยันและอดทนที่งดงามทั้งสิ้น ไม่มีความส าเร็จใดเกิดขึ้นได้จากความบังเอิญ ขอบคุณ สวัสดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สสก.5 สงขลา เผยเกษตรกรปล้ืม ONE STOP SERVICE – ธุรกิจดินปุ๋ย ส าเร็จตามเป้า 

ดัน ศดปช. ต้นแบบ 1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ 
 

 
  นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน
และปุ๋ยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) ภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของ 
  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้
จัดต้ังขึ้นต้ังแต่ปี 2558 ปัจจุบันทั่วประเทศมี ศดปช. จ านวน 882 ศูนย์ ในส่วนภาคใต้มีจ านวน 177 ศูนย์ เป็น
ศูนย์หลัก 151 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย 26 ศูนย์ ในปี 2560 ศดปช. ถูกจัดให้เป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านดินและปุ๋ยในพ้ืนที่ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุด
ตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว บริการวิชาการด้านดินและปุ๋ย ให้ค าแนะน าการจัดการดินและ 
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซ่ึงเป็นการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ใน
ดินและความต้องการของพืช ในส่วนภาคใต้ มีศดปช.เข้าร่วมโครงการ จ านวน 58 ศูนย์ ครอบคลุมพ้ืนที่ 10 
จังหวัด โดยเบื้องต้นมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน (Soil test kit) แม่ปุ๋ย และเครื่องผสมปุ๋ย
แก่ ศดปช. ที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน แปลผลให้ค าแนะน าการจัดการดินและการใช้
ปุ๋ยเบื้องต้น จัดหาปุ๋ยคุณภาพดี และบริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แก่ สมาชิกศดปช. กลุ่มแปลงใหญ่ และ
เกษตรกรทั่วไป ขณะนี้ได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรแล้ว จ านวน 14,771 ตัวอย่าง เกษตรกร 
14,771 ราย ให้บริการผสมปุ๋ยและจ าหน่ายปุ๋ยแล้ว จ านวน 19,789 กระสอบ ปริมาณรวม 942.06 ตัน ซ่ึง 
ศดปช.ที่ให้บริการมีใบอนุญาตขายปุ๋ยกับกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้อง พร้อมให้บริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน
แก่พ่ีน้องเกษตรกรในพ้ืนที่ และ ศดปช. ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีการวางแผนธุรกิจในการด าเนินงานอย่าง



ต่อเนื่อง หน่วยงานจึงเร่งขับเคลื่อนพัฒนาต่อยอดให้มีต้นแบบ ศดปช. 1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจบริการดินและ
ปุ๋ยเพ่ือชุมชน ตัวอย่าง เช่น ศดปช.ต าบลราชกรูด อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง สามารถด าเนินการได้เป็นอย่างดี 
ดาบต ารวจสมนึก โมราศิลป์ ประธาน ศดปช .ต าบลราชกรูด เผยว่า แรกเริ่มได้น าเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรในแปลงปาล์มน้ า มันมาท าปุ๋ยหมัก และเป็นฐานเรียนรู้ของ ศพก . ต่อมาได้จัดต้ังเป็น ศดปช. 
ปัจจุบันมีสมาชิกที่ร่วมถือหุ้นจ านวน 64 ราย มีเงินทุนเรือนหุ้น 350,000 บาท มีศูนย์เครือข่ายจ านวน 2 ศูนย์ 
(ต าบลหงาวและต าบลหาดส้ม) และก าลังจะเปิดรับสมาชิกใหม่เพ่ิมเติม ขณะนี้ มีเกษตรกรสนใจแสดงความ
ประสงค์แล้ว 38 ราย รวมเป็น 106 ราย ศูนย์ฯ ได้มีแผนการด าเนินธุรกิจให้บริการรวบรวมและจัดหาแม่ปุ๋ย 
ผสมปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินให้แก่สมาชิก ศดปช. แปลงใหญ่ปาล์มน้ า มัน แปลงใหญ่มังคุด และเกษตรกร
ทั่วไปในชุมชน มีการเชื่อมโยงกับ ศพก.หลัก และแปลงใหญ่ ขณะนี้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินให้เกษตรกร
แล้ว 310 ราย ให้บริการผสมปุ๋ยและจ าหน่ายปุ๋ยแล้ว จ านวน1,020 กระสอบ คิดเป็นปริมาณปุ๋ย 51 ตัน โดย 
ศดปช.มีจุดเด่น คือ คณะกรรมการเข้มแข็งมีความมุ่งม่ันเสียสละ มีการประชุมวางแผนทุกขั้นตอน มอบหมาย
หน้าที่ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทั้งการบริการตรวจวิเคราะห์ดิน แปลผลและให้ค าแนะน า เปิดบริการผสมปุ๋ยทุกวัน
พุธ คิดค่าผสมปุ๋ยกระสอบละ 20 บาท และบริการขนส่งส าหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถมารับปุ๋ยที่ ศดปช . ได้ 
โดยคิดค่าบริการ 100 บาทต่อปริมาณปุ๋ย 1 ตัน และสมาชิกจะได้รับเงินปันผลทุกปี ส าหรับแนวทางในการ
พัฒนาจะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ เพ่ือเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานธุรกิจ เป็ นการสร้าง
เครือข่ายโดยรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และขยายผลไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ ผ่านการประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ 
และช่องทางต่างๆ มีแผนการปรับปรุงขยายอาคารสถานที่ให้มีพ้ืนที่เพียงพอในการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
การส ารวจราคาปุ๋ยแต่ละบริษัทโดยเลือกบริษัทท่ีมีการจ าหน่ายปุ๋ยคุณภาพ สามารถจัดส่งปุ๋ยได้และราคาถูก
กว่าท้องตลาด และติดตามให้ความรู้และให้บริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชนกับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดระนอง 
ภายใต้สโลแกน “ศดปช.ราชกรูด ถ่ายทอดความรู้ คู่เทคโนโลยี น าความสมบูรณ์คืนให้ดิน ” จากผลการ
ด าเนินงานพบว่า สมาชิกกลุ่มและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจมาก ขอขอบคุณกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่น าโครงการดีๆ มาช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงสถานการณ์โควิด 
19 โดยเฉพาะพืชปาล์มน้ ามัน ซ่ึงใช้ปุ๋ยปริมาณมากในการผลิต ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลง
ได้มาก ดาบต ารวจสมนึก กล่าวท้ิงท้าย 


