
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที ่24 สิงหาคม 2564 

 
ประเดน็ ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เกษตรกรหญิงรุน่
ใหม ่

1 กรมสง่เสรมิการเกษตร เผยความส าเรจ็ 12 เกษตรกรหญิงรุน่ใหม ่ นสพ.มตชิน 

แบง่ปันน า้ใจ เกษตร
ไทยสูภ้ยัโควิด-19 

2 กรมสง่เสรมิการเกษตร เดนิหนา้ "แบง่ปันน า้ใจ เกษตรไทยสูภ้ยั 
โควิด-19" อยา่งตอ่เน่ือง 

นสพ.ขา่วสด 

3 กรมสง่เสรมิการเกษตร เดนิหนา้ "แบง่ปันน า้ใจ เกษตรไทยสูภ้ยั 
โควิด-19" อยา่งตอ่เน่ือง 

นสพ.มตชิน 

แมลงเศรษฐกิจ 4 เกษตรฯอดังบดนั 'แมลง' สรา้งรายไดช้มุชน กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์
5 กรมสง่เสรมิการเกษตร สง่เสรมิแมลงเศรษฐกิจยคุใหม ่สรา้งอาชีพ 

สรา้งรายได ้
ประชาชาตธิุรกิจ 

กระชาย 6 กรมสง่เสรมิการเกษตร แนะวิธีปลกู “กระชาย” พืชสมนุไพรพืน้บา้น
อยา่งถกูวิธี 

มตชินออนไลน ์

7 กรมสง่เสรมิการเกษตร แนะวิธีปลกู กระชาย สมนุไพรพืน้บา้น 
อยา่งถกูวิธี 

เทคโลยีชาวบา้น 

8 กรมสง่เสรมิการเกษตร แนะวิธีปลกู กระชาย สมนุไพรพืน้บา้น 
อยา่งถกูวิธี 

เพจเทคโลยีชาวบา้น 

One Stop Service 9 ศนูยจ์ดัการดนิปุ๋ ยชมุชนตาบลบางปิด ควา้รางวลัศนูยจ์ดัการดินปุ๋ ย
ชมุชน สูก่ารพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพ่ือชมุชน 
(1 จงัหวดั 1 โมเดลธุรกิจ) ดีเดน่ ระดบัเขต ปี 2564 

พิมพไ์ทยออนไลน ์

10 ศนูยจ์ดัการดนิปุ๋ ยชมุชนตาบลบางปิด ควา้รางวลัศนูยจ์ดัการดินปุ๋ ย
ชมุชน สูก่ารพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพ่ือชมุชน 
(1 จงัหวดั 1 โมเดลธุรกิจ) ดีเดน่ ระดบัเขต ปี 2564 

เพจพิมพไ์ทยออนไลน ์

ศนูยจ์ดัการ 
ศตัรูพืชชมุชน 

11 สสก. 3 ระยอง ชผูลงาน ศนูยจ์ดัการ"ศตัรูพืช"ชมุชน (ศจช.) ดีเดน่ 
ระดบัเขต ปี 2564 

คมชดัลกึออนไลน ์

ผกัปลอดสาร 12 ชาวรมิเลไลฟ์สดขายผกัปลอดสาร จ.สตลู Thai PBS 
ล าไย 13 เกษตรเชียงใหมช่ว่ยชาวสวนล าไย สง่คาราวานล าไย 3 ภาค ส านกัขา่ว 

กรมประชาสมัพนัธ ์

 



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15871
วันที่: อังคาร 24 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความสำเร็จ 12 เกษตรกรหญิงรุ่นใหม่

รหัสข่าว: C-210824038067(23 ส.ค. 64/07:38) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 30 Ad Value: 33,000 PRValue : 99,000 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11226
วันที่: จันทร์ 23 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้า "แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19" อย่าง...

รหัสข่าว: C-210823012077(23 ส.ค. 64/03:54) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 29.90 Ad Value: 32,890 PRValue : 98,670 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15870
วันที่: จันทร์ 23 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้า "แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19" อย่าง...

รหัสข่าว: C-210823020029(23 ส.ค. 64/03:32) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 30.07 Ad Value: 33,077 PRValue : 99,231 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
เกษตรฯอดังบดัน 'แมลง' สร้างรายได้ชุมชน 

 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ผลกัดนัใหเ้กษตรกรเล้ียงแมลงเป็นอาชีพหลกัและเสริม ตามเทรนด์แมลงเศรษฐกิจยคุใหม่ ตั้งงบ
สร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้หเ้กษตรกรทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง ระบุ กรมฯจะส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจทั้ง
ท่ีเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม เพราะมองเห็นศกัยภาพสินคา้แมลงของไทย เน่ืองดว้ยสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืนเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของแมลง จึงท าใหป้ระเทศไทยมีความหลากหลายของชนิดแมลงเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัภูมิปัญญาพื้นบา้นของ
ไทยในการเล้ียงและใชป้ระโยชน์จากแมลงมานาน นบัเป็นจุดแขง็ท่ีจะสามารถพฒันาศกัยภาพในการเล้ียงแมลงใหเ้ป็นแมลง
เศรษฐกิจได ้ช่วยสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและในระดบัประเทศ 
 ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ 2564 น้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดอ้นุมติังบประมาณโครงการพฒันาแปลงเรียนรู้และขยายพนัธ์ุ
สินคา้เกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงรวมถึงสินคา้แมลงเศรษฐกิจ 4 ชนิด ไดแ้ก่ ผึ้งพนัธ์ุ ผึ้งโพรง ชนัโรง และจ้ิงหรีด โดย
โอนงบประมาณในการผลิตขยายพนัธ์ุแมลงเศรษฐกิจและการจดัท าแปลงเรียนรู้ใหก้บัศูนยป์ฏิบติัการ จ านวน 27 แห่ง เพื่อผลิต
และขยายพนัธ์ุแมลงเศรษฐกิจใหเ้พียงพอตามความตอ้งการของเกษตรกรในพื้นท่ี และสนบัสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆใน
ปีงบประมาณ 2565 อีกดว้ย 
 ส าหรับสถานการณ์การผลิตการตลาดแมลงเศรษฐกิจในปี 2563/64 ไดแ้ก่  
 1. ผึ้งพนัธ์ุ มีจ  านวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงผึ้งพนัธ์ุกวา่ 1,248 ราย จ านวนรังประมาณ 360,395 รัง จากการรายงานของ FAO ปี 
2560 ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตน ้าผึ้งเป็นอนัดบัสองของอาเซียน และเป็นอนัดบัท่ี 36 ของโลก นอกจากน้ีการบริโภคน ้าผึ้ง



ภายในประเทศขณะน้ีมีปริมาณสูงข้ึน เน่ืองจากประเทศไทยเร่ิมเขา้สู่สังคมสูงอาย ุและมีกระแสการดูแลสุขภาพเพิ่มมากข้ึนตาม
ไปดว้ย ซ่ึงน ้าผึ้งและผลิตภณัฑจ์ากผึ้งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม จึงไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก 
 2.ผึ้งโพรง มีจ านวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงผึ้งโพรงกวา่ 23,922 ราย จ านวนรังประมาณ 168,944 รัง น ้าผึ้งจากผึ้งโพรงเป็นท่ีนิยม
มากของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีภาคใต ้เน่ืองจากเช่ือมัน่ในคุณภาพและช่ืนชอบในความหอมแบบเฉพาะตวัของน ้าผึ้ง เกษตรกรจึงมี
รายไดห้มุนเวยีนในทอ้งถ่ินจากการเล้ียงผึ้งโพรงเป็นอยา่งดี และลงทุนไม่สูงมากท าใหอ้าชีพการเล้ียงผึ้งโพรงเป็นท่ีนิยม และมี
จ านวนเกษตรกรสนใจเล้ียงผึ้งจากทัว่ประเทศเพิ่มมากข้ึนทุกปี 
 3. ชนัโรง มีจ านวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงชนัโรงกวา่ 2,828 ราย จ านวนรังประมาณ 16,546 รัง ซ่ึงการเล้ียงชนัโรงเป็นท่ีนิยม
ของเกษตรกรในภาคตะวนัออกและภาคใตเ้ป็นอยา่งมาก เกษตรกรจะเล้ียงชนัโรงเพื่อช่วยผสมเกสรในสวนของตวัเอง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการติดดอกออกผลของพืชผลทางการเกษตร และจะไดรั้บผลพลอยไดจ้ากการเล้ียงชนัโรงเป็นน ้าผึ้งและ
พรอพอลิส การเล้ียงชนัโรงจึงเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งกวา้งขวาง และสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรเป็นอยา่งมาก 
 4.จ้ิงหรีด มีจ านวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงจ้ิงหรีดกวา่ 25,218 ราย มีจ  านวนบ่อประมาณ 272,922 บ่อ จ้ิงหรีดสามารถเล้ียงได้
ตลอดทั้งปีและสามารถเล้ียงไดทุ้กภูมิภาคทัว่ประเทศ ปัจจุบนัสามารถส่งออกจ้ิงหรีดในรูปแบบจ้ิงหรีดผงไปยงัต่างประเทศ เช่น 
แคนาดา สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และมีอีกหลายประเทศท่ียงัอยูใ่นระหวา่งการเจรจาในการน าเขา้ 
 อธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ อรมน ทรัพยท์วธีรรม ระบุ จากการติดตามผลการจดัโครงการ “เพิ่มศกัยภาพ
เกษตรกรในยคุการคา้เสรี” กรณีช่วยสร้างโอกาสทางการคา้ใหสิ้นคา้แมลงทอดอบกรอบ ภายใตแ้บรนด ์“แมลงรวย” จาก จ.
อุดรธานี ท่ีไดล้งพื้นท่ีไปแนะน าเร่ืองการต่อยอดธุรกิจและการใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี (FTA) พบวา่ ล่าสุด
ประสบความส าเร็จในการจบัคู่ท  าธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยไดว้างจ าหน่ายสินคา้แมลงทอดอบกรอบใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตเอกภาพ สาขาสระบุรี และตลาดไทไดแ้ลว้ และในเดือนก.ย.2564 มีก าหนดวางจ าหน่ายแมลงทอดอบกรอบใน
ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ทัว่ประเทศ และแมลงแช่แขง็ในหา้งแมค็โครปลายปีน้ี 
 ส่วนตลาดต่างประเทศ แมลงรวยเตรียมขยายการส่งออกไปยงัตลาดสหภาพยโุรป (อีย)ู สหรัฐฯ เมก็ซิโก จีน และอาเซียน 
ซ่ึงแมลงรวยไดติ้ดต่อท าตลาดแลว้ มีผูส้นใจน าเขา้จ  านวนมาก เน่ืองจากเป็นสินคา้ใหม่ท่ียงัไม่มีคู่แข่งในตลาด และมีโอกาส
เติบโตสูง เช่น ตลาดคุนหมิง ฮ่องกง และกลุ่มประเทศเพื่อนบา้น เช่น เมียนมา สปป.ลาว กมัพูชา เวยีดนาม ท่ีผูบ้ริโภคมี
ความคุน้เคยกบัการบริโภคสินคา้แมลงอยูแ่ลว้ แต่บางตลาด เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ผูบ้ริโภคแมลงมีจ านวนจ ากดั เน่ืองจากไม่
นิยมบริโภค แต่ก็มีโอกาส หากเพิ่มการท าการตลาดและประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน  
 ทั้งน้ี ในการท าตลาดส่งออก กรมฯ ไดแ้นะน าใหผู้ป้ระกอบการใชป้ระโยชน์จาก FTA เพื่อสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการคา้
ใหก้บัสินคา้ไทย เพราะคู่คา้ท่ีมี FTA กบัไทย 13 ฉบบักบั 18 ประเทศ ไดแ้ก่ อาเซียน จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด ์อินเดีย เปรู และชิลี และอยูร่ะหวา่งรอการบงัคบัใชค้วามตกลง RCEP ในปี 2565 ไม่มีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรน าเขา้
จากสินคา้แมลงเพื่อบริโภคท่ีส่งออกจากไทยแลว้ การใช ้FTA สร้างแตม้ต่อ ก็จะท าใหสิ้นคา้ไทยแข่งขนัไดดี้ข้ึน และลดตน้ทุน
ไดม้ากข้ึน 
 สินคา้แมลงรวย สามารถขยายตลาดไดท้ั้งในและต่างประเทศ เน่ืองจากเป็นสินคา้แมลงทอดอบกรอบเป็นรายเดียวใน
ประเทศ เป็นสินคา้ท่ีไดรั้บรองมาตรฐานในเร่ืองความปลอดภยัและกระบวนการผลิต โดยไดรั้บเคร่ืองหมาย อย. GMP , HACCP , 
CODEX และมาตรฐานวตัถุดิบฟาร์ม GAP และยงัมีการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์มีความสวยงาม สีสันสะดุดตา ทนัสมยั สะดวกต่อ
การพกพา และรับประทานง่าย รวมทั้งน าเสนอสินคา้ในรูปแบบแปลกใหม่และหลากหลาย มีแมลงทอดอบกรอบทั้งดกัแด ้



จ้ิงหรีด และสะด้ิง แมลงแช่แขง็ น ้าพริกแมลงละลายน ้า และผงจ้ิงหรีดเพื่อใชเ้ป็นส่วนผสมในเบเกอร่ี คุกก้ี ในการเพิ่มโปรตีน 
เจาะตลาดกลุ่มผูรั้กสุขภาพและเป็นทางเลือกใหม่ของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเร่ิมตน้กินแมลง โดยผงจ้ิงหรีดมีโปรตีนสูงถึง 75% มีธาตุ
เหล็กมากกวา่นม 3 เท่า และอุดมไปดว้ยกากใย วติามิน แร่ธาตุต่างๆ ทั้งเหล็ก สังกะสี แคลเซียม รวมทั้งกรดไขมนัโอเมกา้ 3 ท่ี
จ  าเป็นต่อร่างกาย 
 นอกจากน้ี แมลงรวยยงัอยูร่ะหวา่งการใชน้วตักรรมในการพฒันาเป็นสินคา้เวยโ์ปรตีนสกดัจากจ้ิงหรีด เป็นอาหารเสริมท่ี
มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกักีฬา 
 ปัจจุบนัไทยส่งออกสินคา้แมลงมีชีวติ อนัดบัท่ี 17 ของโลก โดยในช่วง 5 เดือนของปี 2564  (ม.ค.-พ.ค.) ส่งออกแลว้ 
ปริมาณ 575 ตนั มูลค่า 85,346 ดอลลาร์ เพิ่มข้ึน 29% โดยตลาดส่งออกส าคญั ไดแ้ก่ 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.สหราชอาณาจกัร มูลค่า 10,353 ดอลลาร์ สัดส่วน 12.13% 5.เนเธอร์แลนด ์มูลค่า 9,363 
ดอลลาร์ สัดส่วน 10.97% และ 6.เกาหลีใต ้มูลค่า 1,149 ดอลลาร์สัดส่วน 1.35% 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมแมลงเศรษฐกจิยุคใหม่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจยคุใหม่ สร้างอาชีพ สร้างรายได ้ให้เกษตรกรทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและ
ระดบัประเทศ 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ดว้ยสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืนเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของแมลง จึงท าใหป้ระเทศไทยมีความหลากหลายของชนิดแมลงเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัภูมิปัญญาพื้นบา้นของ
ไทยในการเล้ียงและใชป้ระโยชน์จากแมลงมานาน นบัเป็นจุดแขง็ท่ีจะสามารถพฒันาศกัยภาพในการเล้ียงแมลงใหเ้ป็นแมลง
เศรษฐกิจได ้ช่วยสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและในระดบัประเทศ ซ่ึงกรมส่งเสริม
การเกษตรไดมี้การส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแมลงเศรษฐกิจใหแ้ก่เกษตรกรทั้งท่ีเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม สามารถสร้างอาชีพ
และรายไดห้มุนเวยีนใหแ้ก่เกษตรกรทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 
 ส าหรับสถานการณ์การผลิตการตลาดแมลงเศรษฐกิจ ในปี 2563/64 มีดงัน้ี 1) ผึ้งพนัธ์ุ มีจ  านวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงผึ้งพนัธ์ุ
กวา่ 1,248 ราย จ านวนรังประมาณ 360,395 รัง จากการรายงานของ FAO ปี 2560 ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตน ้าผึ้งเป็นอนัดบั
สองของอาเซียน และเป็นอนัดบัท่ี 36 ของโลก นอกจากน้ีการบริโภคน ้าผึ้งภายในประเทศขณะน้ีมีปริมาณสูงข้ึน เน่ืองจาก
ประเทศไทยเร่ิมเขา้สู่สังคมสูงอาย ุและมีกระแสการดูแลสุขภาพเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงน ้าผึ้งและผลิตภณัฑจ์ากผึ้งเป็นอาหาร
เพื่อสุขภาพและความงาม จึงไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก 2) ผึ้งโพรง มีจ านวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงผึ้งโพรงกวา่ 23,922 ราย จ านวน
รังประมาณ 168,944 รัง น ้าผึ้งจากผึ้งโพรงเป็นท่ีนิยมมากของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีภาคใต ้เน่ืองจากเช่ือมัน่ในคุณภาพและช่ืนชอบใน
ความหอมแบบเฉพาะตวัของน ้าผึ้ง เกษตรกรจึงมีรายไดห้มุนเวยีนในทอ้งถ่ินจากการเล้ียงผึ้งโพรงเป็นอยา่งดี และลงทุนไม่สูงมาก
ท าใหอ้าชีพการเล้ียงผึ้งโพรงเป็นท่ีนิยม และมีจ านวนเกษตรกรสนใจเล้ียงผึ้งจากทัว่ประเทศเพิ่มมากข้ึนทุกปี 3) ชนัโรง มีจ านวน
เกษตรกรผูเ้ล้ียงชนัโรงกวา่ 2,828 ราย จ านวนรังประมาณ 16,546 รัง ซ่ึงการเล้ียงชนัโรงเป็นท่ีนิยมของเกษตรกรในภาคตะวนัออก
และภาคใตเ้ป็นอยา่งมาก เกษตรกรจะเล้ียงชนัโรงเพื่อช่วยผสมเกสรในสวนของตวัเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดดอกออก
ผลของพืชผลทางการเกษตร และจะไดรั้บผลพลอยไดจ้ากการเล้ียงชนัโรงเป็นน ้าผึ้งและพรอพอลิส การเล้ียงชนัโรงจึงเป็นท่ีนิยม
กนัอยา่งกวา้งขวาง และสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรเป็นอยา่งมาก 4) จ้ิงหรีด มีจ านวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงจ้ิงหรีดกวา่ 25,218 ราย มี
จ  านวนบ่อประมาณ 272,922 บ่อ จ้ิงหรีดสามารถเล้ียงไดต้ลอดทั้งปีและสามารถเล้ียงไดทุ้กภูมิภาคทัว่ประเทศ ปัจจุบนัสามารถ
ส่งออกจ้ิงหรีดในรูปแบบจ้ิงหรีดผงไปยงัต่างประเทศ เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และมีอีกหลายประเทศท่ียงัอยู่
ในระหวา่งการเจรจาในการน าเขา้ 



 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ในปีงบประมาณ 2564 น้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดอ้นุมติังบประมาณ
โครงการพฒันาแปลงเรียนรู้และขยายพนัธ์ุสินคา้เกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงรวมถึงสินคา้แมลงเศรษฐกิจ 4 ชนิด ไดแ้ก่ 
ผึ้งพนัธ์ุ ผึ้งโพรง ชนัโรง และจ้ิงหรีด โดยโอนงบประมาณในการผลิตขยายพนัธ์ุแมลงเศรษฐกิจและการจดัท าแปลงเรียนรู้ใหก้บั
ศูนยป์ฏิบติัการ จ านวน 27 แห่ง เพื่อผลิตและขยายพนัธ์ุแมลงเศรษฐกิจใหเ้พียงพอตามความตอ้งการของเกษตรกรในพื้นท่ี และ
สนบัสนุนกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2565 อีกดว้ย 
 ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรดา้นแมลง
เศรษฐกิจ และสนบัสนุนเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียงแมลงเศรษฐกิจใหแ้ก่เกษตรกรมาอยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิม
ด าเนินการส่งเสริมการเล้ียงผึ้ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เพื่อส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงผึ้งใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ และขยายผล
ส่งเสริมการเล้ียงผึ้งไปยงัเกษตรกรทัว่ประเทศ ต่อมาไดพ้ฒันาและขยายงานส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจไปยงัแมลงชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมี
ศกัยภาพ เช่น ผึ้งโพรง ชนัโรง จ้ิงหรีด คร่ัง เป็นตน้ 
  



 

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวธีิปลูก “กระชาย” พืชสมุนไพรพืน้บ้านอย่างถูกวธีิ 

 
 ปัจจุบนัพืชสมุนไพรไทยมีอตัราการขยายตวัของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มสูงข้ึน และยงัคงมีความ
ตอ้งการอยา่งต่อเน่ือง โดยสมุนไพรท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจ นอกจากฟ้าทะลายโจรในขณะน้ี คือ “กระชาย” ซ่ึงเป็นพืชสมุนไพร
จดัอยูใ่นพืชวงศเ์ดียวกบั ขิง (ZINGIBERACEAE) เป็นพืชลม้ลุก มีล าตน้ใตดิ้นเรียกวา่ เหงา้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นตุม้สั้น แตกหน่อได้
เช่นเดียวกบัขิง รูปทรงกระบอกหรือรูปไข่ค่อนขา้งยาวปลายเรียวแหลมออกเป็นกระจุก มีผวิสีน ้าตาลอ่อนเน้ือในสีเหลืองมีกล่ิน
ข่า และขมิ้น รากอวบหอมเฉพาะตวั ใชเ้หงา้เป็นส่วนขยายพนัธ์ุ และรากเป็นส่วนท่ีใชบ้ริโภคมีสรรพคุณเป็นทั้งอาหารและยา
สมุนไพร 
 ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดใ้หค้วามส าคญักบังานดา้นการส่งเสริมใหเ้กษตรกร
ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อไวใ้ชเ้องในครัวเรือน และจ าหน่ายตามแนวทางตลาดน าการผลิต กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงาน
ส่งเสริมการเกษตรดา้นพืช มีวธีิการปลูกกระชายมาแนะน า ดงัน้ี การเตรียมพนัธ์ุ เกษตรกรควรเลือกเหงา้กระชายท่ีมีตาสมบูรณ์ 
และปราศจากโรคและแมลง มีอายตุั้งแต่ 10 เดือนข้ึนไป โดยน าเหงา้มาแบ่งส่วนตดัแต่งใหเ้หลือรากติดล าตน้ประมาณ 2 ราก และ
ควรมีตาอยา่งนอ้ย 3 – 5 ตา ก่อนปลูกควรแช่หวัพนัธ์ุดว้ยยาป้องกนัก าจดัเช้ือราและสารฆ่าแมลงท่ีป้องกนัแมลงในดิน แช่ไวน้าน
ประมาณ 30 นาที ซ่ึงการปลูกกระชาย 1 ไร่ จะใชห้วัพนัธ์ุประมาณ 400 กิโลกรัม 
 การเตรียมดิน กระชายสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วนปนทราย มีการระบายน ้าดี เกษตรกรตอ้งเตรียมดินโดยไถพลิก
หนา้ดินใหลึ้กอยา่งนอ้ย 25-30 เซนติเมตร เพื่อใหมี้พื้นท่ีเพียงพอกบัการแทงรากของกระชาย เน่ืองจากหากดินในบริเวณตุม้ของ
กระชายแขง็ จะท าใหตุ้ม้เจริญเติบโตลงไปในดินไม่ได ้ส่งผลใหตุ้ม้หรือรากสั้น จากนั้นใหต้ากดินไวป้ระมาณ 7 วนั และไถพรวน
ดินใหเ้ป็นกอ้นท่ีเล็กลง ใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอกปรับปรุงบ ารุงดิน และพรวนดิน ยกร่องแปลงปลูกใหสู้งอยา่งนอ้ย 50 เซนติเมตร 
เพราะเม่ือฝนตก น ้าฝนจะชะลา้งท าใหร่้องต ่าลง และควรยอ่ยดินบริเวณหลงัร่องใหล้ะเอียดและเกล่ียใหร้าบแบน ไม่ควรใหเ้ป็น
สัน 



 การปลูก ควรใชส่้วนเหงา้ท่ีตากแหง้พร้อมปลูก ซ่ึงจะมีตาแตกออกมาเป็นยอดเล็กนอ้ย ช่วงระยะเวลาท่ีแนะน าใหป้ลูกคือ 
ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกๆ ปี โดยฝังเหงา้ลึกจากผวิดิน 1-2 เซนติเมตร ใชร้ะยะปลูก 10×15 เซนติเมตร 
จะไดผ้ลผลิตสูง หรือระยะ 25×15 เซนติเมตร จะไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพดี หากปลูกในพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการระบาดของโรคเน่า 
เกษตรกรควรอบดินดินเพื่อฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ดว้ยปุ๋ยยเูรียผสมปูนขาว อตัราส่วน 1:10 คลุกใหเ้ขา้กบัดินรดน ้า และตบดินใหแ้น่น 
ทิ้งไว ้7 วนั 
 การใหปุ๋้ย ก่อนปลูกใหร้องกน้หลุมดว้ยปุ๋ยข้ีไก่เก่า หลุมละ 200 กรัม และคลุมแปลงปลูกดว้ยฟางขา้วหนาประมาณ 2 น้ิว 
เพื่อป้องกนัการงอกของวชัพืชและยงัช่วยรักษาความช้ืนในดิน หลงัจากปลูกเสร็จรดน ้ าใหชุ่้ม เม่ือตน้กระชายงอกยาวประมาณ 5-
10 เซนติเมตร เกษตรกรควรรีบก าจดัวชัพืชและใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟต อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งน้ี ในแต่ละพื้นท่ีอาจมีการ
ใส่ปุ๋ยในท่ีปริมาณแตกต่างกนั ข้ึนกบัความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูก และควรใส่ปุ๋ยตามความตอ้งการของกระชาย เพื่อใหก้ระชาย
แขง็แรง และช่วยลดตน้ทุน นอกจากน้ี การใส่ปุ๋ยเคมีใหก้บัตน้กระชายมากๆ จะเป็นอีกสาเหตุท่ีท าใหต้น้กระชายเน่าตายได ้
 การใหน้ ้า ควรใหน้ ้ากระชายอยา่งสม ่าเสมอ ยกเวน้ในช่วงฤดูฝนท่ีมีฝนตกต่อเน่ืองกนั ส าหรับช่วงฤดูแลง้ควรใหน้ ้า 2 – 3 
วนั/คร้ัง และเม่ือกระชายแตกยอดแลว้ควรใหน้ ้าเวลาเยน็ เพราะหากใหเ้วลาเชา้ หรือกลางวนัอาจท าใหใ้บไหมไ้ด ้
 การเก็บเก่ียว กระชายสามารถเก็บเก่ียวไดต้ั้งแต่อาย ุ5-6 เดือน จนถึง 10-12 เดือน แต่ช่วงอาย ุ8-9 เดือนจะใหส้ารส าคญั
สูงสุด ควรเก็บเก่ียวโดยใชมื้อถอน หรือจอบขุด โดยการขดุกระชายแต่ละคร้ัง ควรตอ้งขดุในขณะท่ีดินมีความช้ืน ก่อนขดุถา้ดิน
แหง้ใหร้ดน ้าก่อนเพื่อให้ดินนุ่ม จะช่วยลดความเสียหายของรากกระชายไม่ใหห้กัหรือขาดได ้กรณีท่ีกระชายมีอายมุากยงัไม่เก็บ
เก่ียว ใบของกระชายจะเร่ิมเห่ียว เหลือง ล าตน้แหง้ตาย ในระยะน้ีไม่ตอ้งให้น ้า เพราะจะท าใหก้ระชายงอก หากตอ้งการขยาย
ช่วงเวลาเก็บเก่ียวใหน้านข้ึนหรือไวท้  าพนัธ์ุจะตอ้งคลุมฟางและรดน ้าเป็นคร้ังคราวเพื่อรักษาความช้ืนของดินใหเ้หงา้และราก
กระชายไม่ฝ่อในช่วงหนา้แลง้ 
 ทั้งน้ี เกษตรกรควรระมดัระวงั โรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้อยา่งโรคเน่า กรมส่งเสริมการเกษตรแนะน าใหเ้กษตรกรหมัน่
ส ารวจ ตรวจแปลงปลูกกระชายอยา่งสม ่าเสมอ เม่ือตรวจพบวา่ ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินมีสภาพความเป็นกรดสูงจะตอ้งรีบ
แกไ้ขดว้ยการใส่ปูนขาวในอตัรา 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ โดยหวา่นรอบโคนตน้ หรือใส่ในช่วงของการเตรียมดิน นอกจากน้ี การ
จุ่มเหงา้กระชายดว้ยสารป้องกนัและก าจดัเช้ือราก่อนปลูก สามารถช่วยป้องกนัการเกิดโรคเน่าได ้
  

  



 

 

 

 

 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวธีิปลูก กระชาย สมุนไพรพื้นบ้านอย่างถูกวธีิ 
 ปัจจุบนัพืชสมุนไพรไทยมีอตัราการขยายตวัของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มสูงข้ึน และยงัคงมีความ
ตอ้งการอยา่งต่อเน่ือง โดยสมุนไพรท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจ นอกจากฟ้าทะลายโจรในขณะน้ี คือ “กระชาย” ซ่ึงเป็นพืชสมุนไพร
จดัอยูใ่นพืชวงศเ์ดียวกบั ขิง (ZINGIBERACEAE) เป็นพืชลม้ลุก มีล าตน้ใตดิ้นเรียกวา่ เหงา้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นตุม้สั้น แตกหน่อได้
เช่นเดียวกบัขิง รูปทรงกระบอกหรือรูปไข่ค่อนขา้งยาวปลายเรียวแหลมออกเป็นกระจุก มีผวิสีน ้าตาลอ่อนเน้ือในสีเหลืองมีกล่ิน
ข่า และขมิ้น รากอวบหอมเฉพาะตวั ใชเ้หงา้เป็นส่วนขยายพนัธ์ุ และรากเป็นส่วนท่ีใชบ้ริโภคมีสรรพคุณเป็นทั้งอาหารและยา
สมุนไพร 
 ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดใ้หค้วามส าคญักบังานดา้นการส่งเสริมใหเ้กษตรกร
ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อไวใ้ชเ้องในครัวเรือน และจ าหน่ายตามแนวทางตลาดน าการผลิต กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงาน
ส่งเสริมการเกษตรดา้นพืช มีวธีิการปลูกกระชายมาแนะน า ดงัน้ี การเตรียมพนัธ์ุ  เกษตรกรควรเลือกเหงา้กระชายท่ีมีตาสมบูรณ์ 
และปราศจากโรคและแมลง มีอายตุั้งแต่ 10 เดือนข้ึนไป โดยน าเหงา้มาแบ่งส่วนตดัแต่งใหเ้หลือรากติดล าตน้ประมาณ 2 ราก และ
ควรมีตาอยา่งนอ้ย 3 – 5 ตา ก่อนปลูกควรแช่หวัพนัธ์ุดว้ยยาป้องกนัก าจดัเช้ือราและสารฆ่าแมลงท่ีป้องกนัแมลงในดิน แช่ไวน้าน
ประมาณ 30 นาที ซ่ึงการปลูกกระชาย 1 ไร่ จะใชห้วัพนัธ์ุประมาณ 400 กิโลกรัม 
 การเตรียมดิน กระชายสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วนปนทราย มีการระบายน ้าดี เกษตรกรตอ้งเตรียมดินโดยไถพลิก
หนา้ดินใหลึ้กอยา่งนอ้ย 25-30 เซนติเมตร เพื่อใหมี้พื้นท่ีเพียงพอกบัการแทงรากของกระชาย เน่ืองจากหากดินในบริเวณตุม้ของ
กระชายแขง็ จะท าใหตุ้ม้เจริญเติบโตลงไปในดินไม่ได ้ส่งผลใหตุ้ม้หรือรากสั้น จากนั้นใหต้ากดินไวป้ระมาณ 7 วนั และไถพรวน
ดินใหเ้ป็นกอ้นท่ีเล็กลง ใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอกปรับปรุงบ ารุงดิน และพรวนดิน ยกร่องแปลงปลูกใหสู้งอยา่งนอ้ย 50 เซนติเมตร 
เพราะเม่ือฝนตก น ้าฝนจะชะลา้งท าใหร่้องต ่าลง และควรยอ่ยดินบริเวณหลงัร่องใหล้ะเอียดและเกล่ียใหร้าบแบน ไม่ควรใหเ้ป็น
สัน 
 การปลูก ควรใชส่้วนเหงา้ท่ีตากแหง้พร้อมปลูก ซ่ึงจะมีตาแตกออกมาเป็นยอดเล็กนอ้ย ช่วงระยะเวลาท่ีแนะน าใหป้ลูกคือ 
ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกๆ ปี โดยฝังเหงา้ลึกจากผวิดิน 1-2 เซนติเมตร ใชร้ะยะปลูก 10×15 เซนติเมตร 
จะไดผ้ลผลิตสูง หรือระยะ 25×15 เซนติเมตร จะไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพดี หากปลูกในพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการระบาดของโรคเน่า 
เกษตรกรควรอบดินดินเพื่อฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ดว้ยปุ๋ยยเูรียผสมปูนขาว อตัราส่วน 1:10 คลุกใหเ้ขา้กบัดินรดน ้า และตบดินใหแ้น่น 
ทิ้งไว ้7 วนั 
 การใหปุ๋้ย ก่อนปลูกใหร้องกน้หลุมดว้ยปุ๋ยข้ีไก่เก่า หลุมละ 200 กรัม และคลุมแปลงปลูกดว้ยฟางขา้วหนาประมาณ 2 น้ิว 
เพื่อป้องกนัการงอกของวชัพืชและยงัช่วยรักษาความช้ืนในดิน หลงัจากปลูกเสร็จรดน ้ าใหชุ่้ม เม่ือตน้กระชายงอกยาวประมาณ 5-
10 เซนติเมตร เกษตรกรควรรีบก าจดัวชัพืชและใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟต อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งน้ี ในแต่ละพื้นท่ีอาจมีการ
ใส่ปุ๋ยในท่ีปริมาณแตกต่างกนั ข้ึนกบัความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูก และควรใส่ปุ๋ยตามความตอ้งการของกระชาย เพื่อใหก้ระชาย
แขง็แรง และช่วยลดตน้ทุน นอกจากน้ี การใส่ปุ๋ยเคมีใหก้บัตน้กระชายมากๆ จะเป็นอีกสาเหตุท่ีท าใหต้น้กระชายเน่าตายได ้
 



 
การใหน้ ้า ควรใหน้ ้ากระชายอยา่งสม ่าเสมอ ยกเวน้ในช่วงฤดูฝนท่ีมีฝนตกต่อเน่ืองกนั ส าหรับช่วงฤดูแลง้ควรใหน้ ้า 2 – 3 วนั/คร้ัง 
และเม่ือกระชายแตกยอดแลว้ควรใหน้ ้าเวลาเยน็ เพราะหากใหเ้วลาเชา้ หรือกลางวนัอาจท าใหใ้บไหมไ้ด ้
 การเก็บเก่ียว กระชายสามารถเก็บเก่ียวไดต้ั้งแต่อาย ุ5-6 เดือน จนถึง 10-12 เดือน แต่ช่วงอาย ุ8-9 เดือนจะใหส้ารส าคญั
สูงสุด ควรเก็บเก่ียวโดยใชมื้อถอน หรือจอบขุด โดยการขดุกระชายแต่ละคร้ัง ควรตอ้งขดุในขณะท่ีดินมีความช้ืน ก่อนขดุถา้ดิน
แหง้ใหร้ดน ้าก่อนเพื่อให้ดินนุ่ม จะช่วยลดความเสียหายของรากกระชายไม่ใหห้กัหรือขาดได ้กรณีท่ีกระชายมีอายมุากยงัไม่เก็บ
เก่ียว ใบของกระชายจะเร่ิมเห่ียว เหลือง ล าตน้แหง้ตาย ในระยะน้ีไม่ตอ้งให้น ้า เพราะจะท าใหก้ระชายงอก หากตอ้งการขยาย
ช่วงเวลาเก็บเก่ียวใหน้านข้ึนหรือไวท้  าพนัธ์ุจะตอ้งคลุมฟางและรดน ้าเป็นคร้ังคราวเพื่อรักษาความช้ืนของดินใหเ้หงา้และราก
กระชายไม่ฝ่อในช่วงหนา้แลง้ 
 ทั้งน้ี เกษตรกรควรระมดัระวงั โรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้อยา่งโรคเน่า กรมส่งเสริมการเกษตรแนะน าใหเ้กษตรกรหมัน่
ส ารวจ ตรวจแปลงปลูกกระชายอยา่งสม ่าเสมอ เม่ือตรวจพบวา่ ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินมีสภาพความเป็นกรดสูงจะตอ้งรีบ
แกไ้ขดว้ยการใส่ปูนขาวในอตัรา 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ โดยหวา่นรอบโคนตน้ หรือใส่ในช่วงของการเตรียมดิน นอกจากน้ี การ
จุ่มเหงา้กระชายดว้ยสารป้องกนัและก าจดัเช้ือราก่อนปลูก สามารถช่วยป้องกนัการเกิดโรคเน่าได ้
 
  



 
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางปิดคว้ารางวลัศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน สู่การพฒันาธุรกจิบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน 

(1 จังหวดั 1 โมเดลธุรกจิ) ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564 

 
 การประกวดศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนสู่การพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (1 จงัหวดั 1 โมเดลธุรกิจ) ดีเด่น 
ระดบัเขต ปี 2564 รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด “เร่ืองดินปุ๋ย ใหเ้รา
ดูแลคุณ” 
 กรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัตั้งศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ท่ีบริหารจดัการโดยเกษตรกร เพื่อเป็นกลไกในการ
ขบัเคล่ือนขยายผลการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินไปสู่ชุมชน โดยไดถู้กจดัให้เป็นเครือข่ายดา้นดินและปุ๋ยของศูนยเ์รียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ซ่ึงผลการด าเนินงานของ ศดปช. 882 ศูนย ์มีสมาชิก ศดปช. 17,640 ราย เป็นตวัอยา่ง
ในการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน สามารถลดตน้ทุนการใชปุ๋้ยเคมีในพืชเศรษฐกิจส าคญั และเป็นเครือข่ายหน่ึงของ ศพก.ท่ีมี
บทบาทภารกิจเป็นแหล่งเรียนรู้และใหบ้ริการดา้นดินและปุ๋ยของชุมชน ควรไดรั้บการพฒันาต่อยอดใหส้ามารถด าเนินธุรกิจ
บริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เพื่อขยายผลการเกษตรแม่นย  า เพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิต สร้าง
รายได ้และมีความย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นโครงการภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 



 ทั้งน้ี ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง ไดด้ าเนินการคดัเลือกศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน สู่การ
พฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (1 จงัหวดั 1 โมเดลธุรกิจ) ดีเด่น ระดบัเขต ปี 2564 ผา่นระบบทางไกลออนไลน์ Zoom 
Meeting พิจารณาถึงภาพรวมจุดเด่นในการบริหารจดัการโดยกลุ่ม ร่วมกนัคิดร่วมกนัแกปั้ญหา วางแนวทางพฒันา จากการปฏิบติั
ในศูนยสู่์ชุมชน มีการประยกุตใ์ชผ้ลิตภณัฑใ์หเ้หมาะกบัพื้นท่ี จดัการใหถู้กกบัสินคา้ สร้างความเช่ือมัน่ ขยายผลให้มีการใชใ้น
การเกษตร เกิดเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได ้ลดรายจ่าย ลดตน้ทุนการผลิต สามารถเป็นศูนยต์น้แบบท่ีเผยแพร่ผลงานให้ผูท่ี้สนใจน าไป
ปฏิบติัต่อไป 
 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางปิด ปัจจุบนัมีสมาชิก 41 ราย เพื่อส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินและปรับปรุง
ดินอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นจุดศูนยร์วมความรู้ดา้นการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินเพื่อลดตน้ทุนการผลิต และการปรับปรุงบ ารุงดิน
ดว้ยการใชปุ๋้ยน ้าหมกัชีวภาพจากเศษปลา มีการสร้างเครือข่ายลูกคา้ โดยการประชาสัมพนัธ์ใหก้บัสมาชิกและผูส้นใจเก่ียวกบั
บริการของศูนย ์ศดปช.และมีการท าใบเสนอราคาไปยงักลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีและกองทุนหมู่บา้น เพื่อใหท้ราบวา่ศูนยจ์ดัการดิน
ปุ๋ยชุมชนต าบลบางปิดมีการจ าหน่ายแม่ปุ๋ยและใหบ้ริการผสมปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินหรือตามสูตรท่ีเกษตรกรตอ้งการ โดย
ใหบ้ริการตรวจวเิคราะห์ดินใหแ้ก่เกษตรกรแบบไม่คิดค่าใชจ่้าย นอกจากน้ีศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางปิดยงัมีการสร้าง
เครือข่ายในการจดัหาแม่ปุ๋ยกบัศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนบา้นเงาะตราด อ าเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด และศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน
ต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมืองตราด ซ่ึงสามารถซ้ือจดัหาแม่ปุ๋ยท่ีมีคุณภาพดีไดใ้นราคาถูกกวา่ทอ้งตลาดเน่ืองจากสั่งซ้ือจากบริษทัผูผ้ลิต
ปุ๋ยโดยตรง และเช่ือมโยงเครือข่ายกบัศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนบา้นเนินดินแดง ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ และกลุ่ม
เกษตรกรอ่ืนๆ ในอ าเภอแหลมงอบ และเกษตรกรในอ าเภอเกาะชา้งในการจ าหน่ายแม่ปุ๋ยใหแ้ก่กลุ่มท่ีสนใจผสมปุ๋ยใชเ้องอีกดว้ย 
 นอกจากศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางปิดจะมีการให้บริการจ าหน่ายแม่ปุ๋ยและใหบ้ริการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแลว้ 
ยงัไดมี้การสอบถามความตอ้งการของสมาชิกและผูท่ี้สนใจถึงความตอ้งการใชปุ๋้ยและจดัหามาจ าหน่ายใหต้รงตามความตอ้งการ
ของสมาชิก โดยมีการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การใหบ้ริการผสมปุ๋ยตามสูตรท่ีเกษตรกรตอ้งการ การจ าหน่ายปุ๋ยสูตรส าเร็จ
ปุ๋ยอินทรียเ์คมี น ้าหมกัชีวภาพจากปลาทะเล และธาตุอาหารรองแคลเซียมโบรอน โดยมุ่งหวงัใหเ้กษตรกรไดใ้ชปุ๋้ยตามค่า
วเิคราะห์ดิน หรือปุ๋ยสูตรอ่ืนๆ ตามระยะพฒันาการของพืช เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใหเ้ป็นท่ี
ตอ้งการของตลาด อีกทั้งยงัลดตน้ทุนการผลิตอีกดว้ย 
  



 
 ประกวดศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนสู่การพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (1 จงัหวดั 1 โมเดลธุรกิจ) ดีเด่น ระดบั
เขต ปี 2564 รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด “เร่ืองดินปุ๋ย ใหเ้ราดูแล
คุณ” กรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัตั้งศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ท่ีบริหารจดัการโดยเกษตรกร เพื่อเป็นกลไกในการ
ขบัเคล่ือนขยายผลการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินไปสู่ชุมชน โดยไดถู้กจดัให้เป็นเครือข่ายดา้นดินและปุ๋ยของศูนยเ์รียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ซ่ึงผลการด าเนินงานของ ศดปช. 882 ศูนย ์มีสมาชิก ศดปช. 17,640 ราย เป็นตวัอยา่ง
ในการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน สามารถลดตน้ทุนการใชปุ๋้ยเคมีในพืชเศรษฐกิจส าคญั และเป็นเครือข่ายหน่ึงของ ศพก.ท่ีมี
บทบาทภารกิจเป็นแหล่งเรียนรู้และใหบ้ริการดา้นดินและปุ๋ยของชุมชน ควรไดรั้บการพฒันาต่อยอดใหส้ามารถด าเนินธุรกิจ
บริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เพื่อขยายผลการเกษตรแม่นย  า เพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิต สร้าง
รายได ้และมีความย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นโครงการภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งน้ี ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง ไดด้ าเนินการคดัเลือกศูนยจ์ดัการดินปุ๋ย
ชุมชน สู่การพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (1 จงัหวดั 1 โมเดลธุรกิจ) ดีเด่น ระดบัเขต ปี 2564 ผา่นระบบทางไกล
ออนไลน์ Zoom Meeting พิจารณาถึงภาพรวมจุดเด่นในการบริหารจดัการโดยกลุ่ม ร่วมกนัคิดร่วมกนัแกปั้ญหา วางแนวทาง
พฒันา จากการปฏิบติัในศูนยสู่์ชุมชน มีการประยกุตใ์ชผ้ลิตภณัฑใ์หเ้หมาะกบัพื้นท่ี จดัการใหถู้กกบัสินคา้ สร้างความเช่ือมัน่ 
ขยายผลใหมี้การใชใ้นการเกษตร เกิดเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได ้ลดรายจ่าย ลดตน้ทุนการผลิต สามารถเป็นศูนยต์น้แบบท่ีเผยแพร่
ผลงานใหผู้ท่ี้สนใจน าไปปฏิบติัต่อไป... 

 
 
  



 
สสก. 3 ระยอง ชูผลงาน ศูนยจ์ดัการ"ศตัรูพืช"ชุมชน (ศจช.) ดีเด่น ระดบัเขต ปี 2564  

 
 
 เช้ือรามหศัจรรย ์หรือเช้ือราไตรโคเดอม่า เป็นเช้ือราในการควบคุมป้องกนัก าจดัโรคพืชท่ีเกิดเช้ือรา ท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเป็นอยา่งดี   เป็นวธีิการท่ีปลอดภยัต่อสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้มและการตกคา้งของสารเคมี และท าใหเ้กษตรกรลด
ตน้ทุนการผลิตได ้
 ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนต าบลท่ากุ่ม หมู่ท่ี 6 ต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด เป็นศูนยก์ลางแหล่งผลิตและ
ขยายเช้ือราไตรโคเดอม่า ท่ีสนบัสนุนสมาชิกและเกษตรกรทัว่ไปใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรมท่ีมีการประยกุตรู์ปแบบผลิตภณัฑข์องเช้ือ
ราไตรโคเดอม่าอยา่งหลากหลายเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการน าไปใชทุ้กสภาพพื้นท่ี และยงัจดัท าแปลงสาธิตใชส้ารชีวภณัฑเ์ช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาในแปลงปลูกส าหรับเป็นตน้แบบในการน าไปขยายผลในวงกวา้งอยา่งต่อเน่ือง และน่ีเอง คือ ผลงานเด่น....ของ
ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนต าบลท่ากุ่ม จนไดรั้บการคดัเลือกเป็น ศจช. ดีเด่น ประจ าปี 64 ระดบัเขต (ภาคตะวนัออก)  
 นายปิยะ สมคัรพงศ ์ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง เปิดเผยวา่  ศูนยจ์ดัการ
ศตัรูพืชชุมชน เป็นเคร่ืองมือท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ใชใ้นการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การจดัการศตัรูพืชให้กบัเกษตรกรใน
ชุมชนใหส้ามารถจดัการศตัรูพืชไดด้ว้ยตนเองอยา่งย ัง่ยนื นบัตั้งแต่การบริหารจดัการศตัรูพืช  การวนิิจฉยัศตัรูพืช การติดตาม
สถานการณ์และพยากรณ์ศตัรูพืช การป้องกนัการระบาดและการผลิตขยายสารชีวภณัฑห์รือแมลงศตัรูธรรมชาติเพื่อป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืช ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี3 จงัหวดัระยอง มีบทบาทภารกิจหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือนศูนยจ์ดัการศตัรูพืช
ชุมชนของภาคตะวนัออกใหเ้ป็นอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ใหต้อบสนองความตอ้งการต่อเป้าหมายท่ีกรมฯ ก าหนด และ



ท่ีส าคญัตอบสนองต่อบริบทของพื้นท่ีและชุมชนท่ีน าสู่การแกปั้ญหาดา้นศตัรูพืชอยา่งย ัง่ยนื เพื่อเป็นสร้างตน้แบบท่ีดีของศูนย์
จดัการศตัรูพืชชุมชน จึงไดมี้การประกวดศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนดีเด่นระดบัเขต เพื่อน าไปขยายผลสู่ ศจช.อ่ืนๆต่อไป  
 ส าหรับศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนต าบลท่ากุ่มนั้น จดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2561 ณ หมู่ท่ี 6 ต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมืองตราด จงัหวดั
ตราด ปัจจุบนัมีสมาชิก 54 ราย มีนายเรือง ศรีนาราง เป็นประธานศูนยฯ์ ซ่ึงศูนยไ์ดมี้การด าเนินกิจกรรมส ารวจและติดตาม
สถานการณ์ของศตัรูพืชในพื้นท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรอยา่งใกลชิ้ด  พร้อมรายงานการระบาดของศตัรูพืชใหก้บัสมาชิกและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบอยา่งทนัท่วงที ขณะเดียวกนัเกษตรกรสมาชิกศูนยไ์ดรั้บการถ่ายทอดใหรู้้จกักบัชนิดชองศตัรูพืช
และศตัรูธรรมชาติของแมลงศตัรูพืช พร้อมทั้งมีความรู้ดา้นเทคโนโลยกีารบริหารจดัการศตัรูพืช   
 นอกจากน้ีมีการเตือนภยัการระบาดของศตัรูพืชให้เกษตรกรในพื้นท่ีไดรั้บทราบอยา่งทนัต่อเหตุการณ์ พร้อมถ่ายทอด
ความรู้ดา้นการบริหารจดัการศตัรูพืชใหแ้ก่เกษตรกรในพื้นท่ีใกลเ้คียง และผลิตขยายศตัรูธรรมชาติและสารธรรมชาติจากพืชเพื่อ
ใชค้วบคุมแมลงศตัรูพืชอยา่งต่อเน่ือง  และเน่ืองจากสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนต าบลท่ากุ่มมีการปลูกทุเรียนเป็นพืชหลกั 
ซ่ึงมกัจะประสบปัญหาการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนอยูเ่ป็นประจ า และมีการจดัท าแปลงพยากรณ์การระบาดของ
ศตัรูพืชและเป็นแปลงเรียนรู้การใชส้ารชีวภณัฑเ์ช้ือราไตรโคเดอร์มาในการป้องกนัก าจดัโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ   
 นายเรือง  ศรีนาราง  ประธาน ศจช.ท่ากุ่ม  ไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ “ทุเรียน เป็นไมผ้ลเศรษฐกิจหลกัของต าบลท่ากุ่ม 
สมาชิกประกอบอาชีพการปลูกทุเรียนเป็นอาชีพหลกัเกือบทั้งหมดและประสบปัญหาเดียวกนัคือ การระบาดของโรครากเน่าโคน
เน่าทุเรียนท่ีนบัวนัมีการระบาดเพิ่มมากข้ึน และพวกเราก็พึ่งการใชส้ารเคมีอยา่งเดียวกนัอยา่งมโหฬารจนส่งผลเสียอยา่งมากมาย 
ไม่วา่ตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ควบคุมโรคไม่ได ้และมีการตายยกตน้ยกสวน ท าใหเ้กิด ศจช.น้ีข้ึนมา จากการด าเนินท่ีผา่นมา ไดมี้การน า
เช้ือราไตรโคเดอม่ามาใชแ้ละสามารถควบคุมโรคได ้แต่ยงัประสบปัญหาการขยายผลการใชย้งัไม่แพร่หลาย เพราะเกษตรกรไม่มี
แหล่งผลิตและขยายเช้ือราไตรโคเดอม่าท่ีเช่ือถือไดแ้ละเพียงพอ ศจช.จึงไดเ้กิดแนวทางในการเป็นศูนยแ์หล่งผลิตหวัเช้ือราไตรโค
เดอม่าใหก้บัสมาชิกและยงัมองเป้าหมายไปถึงเกษตรกรอ่ืนท่ีประกอบอาชีพทุเรียนดว้ย 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ไดเ้ขา้สนบัสนุนตั้งแต่การจดัตั้ง การสร้างและพฒันาองคป์ระกอบของ ศจช.ท่ากุ่ม จนมีความ
พร้อมในการสนบัสนุนงานดา้นศตัรูพืชใหก้บัชุมชนไดเ้ป็นเชิงประจกัษ ์ประกอบกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มา
ส่งเสริมการผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มามาอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนั ไดมี้การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑไ์ตรโคเดอร์มาแบบแหง้ข้ึน 
เพื่อสะดวกในการเก็บรักษาใหไ้ดน้านข้ึนโดยไม่ตอ้งแช่ มีการพฒันาเป็นรูปแบบน ้าลา้งสปอร์พร้อมใชใ้หส้ะดวกข้ึน ซ่ึงสามารถ
น าไปผสมน ้าแลว้ใชก้บัแปลงของตนเองไดท้นัที ซ่ึงจะช่วยใหก้ารน าไปใชป้ระโยชน์ของเกษตรกรสะดวกมากยิง่ข้ึน” 
  



 

 
 
 เกษตรกรบา้นราไวเหนือ หมู่ท่ี 4 ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล ก็รวมปลูกผกัในโรงเรือน โดยขายผา่นทางส่ือสังคม
ออนไลน์ ท าใหไ้ดรั้บเสียงตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี โดยจะโพสตข์ายก่อนล่วงหนา้ 2 วนั ผา่นทางเฟสบุค๊แม่บา้นทะเลด าค่ะ 
 
  



 
 เกษตรเชียงใหม่ช่วยชาวสวนล าไย ส่งคาราวานล าไย 3 ภาค  

 
 เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกล าไย ส่งคาราวานล าไยถึงมือผูบ้ริโภคปลายทาง 3 ภาค ในช่วงใกล้
ส้ินสุดฤดูกาลผลผลิตล าไยคุณภาพจงัหวดัเชียงใหม่ 
 นางเขมวรรณ ดวงจนัทร์ เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ เปิดเผยวา่ ท่ีผา่นมาส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ไดด้ าเนินการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผูผ้ลิตล าไย โดยการส่งผลผลิตไปจ าหน่ายทั้งช่องทางการตลาดออนไลน์ผา่นเวบ็ไซตเ์ชียงใหม่พรีเมียม การ
แลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งภาคเหนือและใต ้การจดัหาช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตเพิ่มเติมทั้งบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ซ่ึงสามารถช่วยระบายสินคา้ไปแลว้ประมาณ 3,000 ตนั คิดเป็นมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ 66 ลา้นบาท แต่ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ท าให้ระบบการขนส่งผลผลิตหยดุชะงกั 
          จึงเร่งขอความร่วมมือประชาสัมพนัธ์ผา่นส านกังานเกษตรจงัหวดัทัว่ประเทศ รับค าสั่งซ้ือจากผูบ้ริโภคโดยตรง และไดรั้บ
การสนบัสนุนงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนแก่เกษตรกร เป็น
ค่าใชจ่้ายการบริหารจดัการแก่กลุ่ม โดยแบ่งเป็นคาราวาน ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้ซ่ึงเกษตรกรจะจดัส่ง
สินคา้ต่อเท่ียวจากค าสั่งซ้ือน ้ าหนกัรวมประมาณ 2 ตนัต่อรถ 1 คนั โดยบรรจุน ้าหนกัประมาณ 5 กิโลกรัม ต่อกล่องหรือตะกร้า 
ราคาจ าหน่ายปลายทางกล่องละ 175 บาท 
          ปัจจุบนัไดรั้บค าสั่งซ้ือเบ้ืองตน้จากจงัหวดัปลายทาง 6 จงัหวดั ทั้งท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดันครสวรรค ์กรุงเทพมหานคร 
จงัหวดัอุทยัธานี จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัสงขลา อีกทั้งยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซ่ึงมีค าสั่งซ้ือ
เบ้ืองตน้ จ านวนกวา่ 20 ตนั คิดเป็นมูลค่ากวา่ 700,000 บาท 
          ทั้งน้ี หากประชาชนสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ หมายเลขโทรศพัท ์0-5311-
2478-9 หรือท่ีนางสาวพีรดี เหมวรัิช นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร ช านาญการ หมายเลขโทรศพัท ์06-4961-6254 


