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สสก. 3 จ.ระยอง ถ่ายทอดเทคโนโลยีดูแลพืช ก่อนให้ผลผลิตแก่เกษตรกร
ผ่านระบบออนไลน์ 

 
สสก.3 จ.ระยอง เดินหน้าขยายผลแนวทางบริหารจัดการพืชให้ผลหลังการเก็บเกีย่วผลผลิตอย่างถูกวิธ ีผ่าน 2 แนวทาง เข้าถึง
พื้นที่และระบบออนไลน์ เน้นดูแลบำรุงต้นพืชด้วยปุ๋ยสูตรใหม่จากนำ้หมักมังคุด ร่วมกับปุ๋ยคอกเก่าแกป้ัญหาโรครากเน่าโคน
เน่า เพื่อช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมีของเกษตรกร เผยทุเรียนนอกฤดูของไทย ตลาดจีนยังสดใสไม่มคีู่แข่ง 

นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก.3 จ.ระยอง ) เปิดเผยถึง
แนวทางในการให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเกษตรกรในการจัดการพื้นที่เพาะปลูกหลังฤดู
เก็บเกี่ยวผลผลิตว่า  ในพื้นที่ความรับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคตะวันออกของ สสก.3 จ.ระยอง มีพืชหลักที่เกษตรกรปลูกอยู่ 5 
ชนิด ประกอบด้วย ทุเรยีน ลำไย มังคุด เงาะ และลองกอง  ซึ่งฤดูกาลผลิตปี 2564 มีการเก็บเกีย่วผลผลิตสิ้นสุดแล้วตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม เมื่อเข้าเดือน สิงหาคม จะเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ของปี 2565 

 

เพื่อการเตรียมความพร้อมและการดำเนินการดูแลบำรุงรักษาต้นพืชของเกษตรกรอย่างถูกวิธี และให้พร้อมสำหรับผลผลติที่ดีมี
คุณภาพในฤดูกาลผลิตปี 2565 ทาง สสก. 3 จ.ระยอง จึงได้เตรียมบุคลากรในการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุน ตลอดถึงการให้
แนวทางและความรู้แกเ่กษตรกรภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการ
ระบาดของโรคของรัฐบาลใน 2 แนวทางด้วยกัน 

ประกอบด้วย การส่งเจ้าหน้าท่ีลงพื้นที่ และการใช้ระบบออนไลน์  โดยการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่จะเลอืกเฉพาะพื้นท่ีที่มีความ
เป็นไปได้ที่ไม่มีความเสีย่งในการระบาดของโควิด-19 ส่วนพ้ืนท่ีที่มีข้อจำกัดในการรวมตัวของเกษตรกร โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ี



สีแดงอย่างจังหวัดระยอง จะใช้ระบบออนไลน์ในการเชื่อมโยงกับเกษตรกรผ่านกลุม่ต่างๆ  เช่น  กลุ่มแปลงใหญ่ อาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ซึ่งเป็นต้นแบบและแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังเกษตรกรรายอื่นๆ ได้ค่อนข้างทั่วถึง 

“โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ซึ่งฤดูกาลผลิตปี 2564 มีการเกบ็เกี่ยวสิ้นสุดไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เมื่อเข้าเดือนสิงหาคม 
ก็ถือว่าเป็นการเริม่ต้นฤดูกาลผลติใหม่ของปี 2565  เช่น การตัดแต่งก่ิงที่ให้ผลผลิตช่วงที่ผ่านมา การดแูลบาดแผลบริเวณกิ่ง
และลำต้นที่เกิดจากการเก็บผลผลติ  การเฝา้ระวังและแก้ปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรยีน การใช้ปุ๋ยตามความต้องการของ
พืชอย่างถูกวิธี ซึ่งจะเน้นการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกเก่า จะเป็นปุ๋ยขี้ไกห่รือปุ๋ยขี้วัวก็ได้ นำมาใส่ในรัศมีไกลๆ โคนต้น พร้อม
สนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยน้ำหมักจากเปลอืกมังคุดซึ่งเป็นงานวิจัยของมหาวทิยาลัยบูรพา ในการป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน 
เป็นต้น” นายปิยะ สมัครพงศ์ กลา่ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าภาคตะวันออกนอกจากเป็น

แหล่งปลูกทุเรียนแล้ว ยังเป็นแหลง่ผลิตมังคุดที่สำคญั โดยพบว่าในเปลือกมังคุดนั้นมสีารออกฤทธ์ิที่สามารถยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเชื้อรา สาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียนได้ จึงได้มีนำเปลือกมังคดุมาหมักร่วมกันกับจุลินทรีย์จากสาร

เร่งซุปเปอร์ พด.2 และจลุินทรีย์จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการควบคมุเช้ือรา โดยมหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตจันทบุรี และประสบความสำเร็จ 

ที่สำคัญเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีความนยิมใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เป็นสาร
ไล่แมลงอยู่แล้ว เมื่อนำสารเร่งท้ัง 2  มาใช้ในการหมักแทนจุลินทรีย์ EM และใช้กากน้ำตาลแทนการใช้น้ำตาลทรายแดง 
เพราะมรีาคาถูกกว่า ก็เป็นทางเลอืกในการแก้ไขปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรในการ
ใช้สารเคมไีดเ้ป็นอย่างด ี

“สำหรับทุเรียนนอกฤดูนั้นในเขตภาคตะวันออกในแตล่ะปีเกษตรกรผลิตได้ไม่น้อยกว่า 20%  ของผลผลิตในฤดูกาลปกติ

สำหรับรายที่มีการเตรียมต้นดีและมีน้ำพร้อม  นับเป็นการกระจายผลผลิตทำให้ผลผลิตในช่วงฤดูปกตไิม่กระจุกตัว  และตลาด

ในประเทศจีนมคีวามต้องการมาก โดยเฉพาะในเดือนมีนาคมเป็นตน้ไป ผลไม้ในประเทศจีนจะขาดตลาด  เพราะไม่ใช่วงรอบ

ของผลไม้ที่ประเทศจีนผลิตเองในประเทศ ส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากแถบอเมริกาใต้ และแอฟริกาตอนล่าง เช่นเชอรี่ ฉะนั้น

ทุเรียนนอกฤดูของไทยจึงได้เปรียบมากในเรื่องของตลาดในประเทศจีน และที่ผ่านมาสามารถจำหน่ายได้ราคาดีถึงกิโลกรัมละ 

200 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติถึง 30% เป็นการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัเกษตรกรอีกจำนวนไม่น้อย แต่ทั้งนี้จะต้องมีการดูแลต้น

ทุเรียนอย่างถูกวิธีจึงจะได้ผลผลิตที่ดีและมคีุณภาพ”   นายปิยะ สมคัรพงศ์ กล่าว 

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรยีนและไม้ผลทั่วไปในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน

เกษตรอำเภอทุกอำเภอใกล้บ้าน และสำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์  กลุ่มเกษตรแปลงใหญ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะ

มีเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรคอยให้คำแนะนำในการดูแลต้นพืชอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรเป็นอย่างดี ที่สำคัญทุกกลุม่มีช่องทาง

ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางระบบออนไลน์ ที่สามารถให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้

ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง 

 

 



 

เกษตรนครพนม ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกจิชุมชนจังหวดั
นครพนม เตรียมวางแนวทางขับเคล่ือนสู่ BGC โมเดลเศรษฐกจิใหม่ สร้าง
รายได้สู่ชุมชนอย่างยัง่ยืน 

 

ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครพนม 

ครั้งที่ 2/2564 เพื่อขับเคลื่อนคณะทำงานในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครพนม พร้อมเตรียมวาง

แนวทางขับเคลื่อนสู่ BGC โมเดลเศรษฐกิจใหม่สร้างรายได้สู่ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน โดยมีส่วนราชการ

และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 

        นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งท่ี 2/2564 ในวันนี้ เป็นการติดตามและสนับสนุนการทำงานของ

คณะทำงาน ที่นับว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชน สำหรับแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทางกรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวทางและเป้าหมาย

ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้นโยบายของรัฐบาล คือ BGC โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่เป็นการพัฒนา

เศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ B 

ย่อมาจาก Bio Economy คือ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า C 



ย่อมาจาก Circular Economy คือ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้

ประโยชน์ให้มากที่สุด และ G ย่อมาจาก Green Economy คือ ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหา

มลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน และสิ่งสำคัญคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่ต้นทาง

จนถึงปลายทางมาปรับใช้ เพื่อสร้างคุณค่า จากความหลากหลายของทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อเป็นการ

ยกระดับเศรษฐกิจ เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนที่เข้มแข็ง และเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

        นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 

ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง มีการให้บริการตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 เช่น การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

พร้อมการสนับสนุนส่งเสริมด้านอ่ืนๆ สำหรับจังหวัดนครพนม ปัจจุบันมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

แล้ว จำนวน 1,852 แห่ง สมาชิก จำนวน 34,603 และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 14 แห่ง สมาชิก

จำนวน 410 ราย นอกจากนี้ยังมีการยกเลิกและเพิกถอนการจดทะเบียน จำนวน 13 แห่ง สิ่งสำคัญที่กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนจะต้องให้ความสนใจ นั่นก็คือ การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะต้องดำเนินการตาม 

พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ในหมวด 1 วิสาหกิจชุมชน มาตรา 8 และมาตร 9 ท่ีระบุไว้

ชัดเจนว่า ในระยะเวลา 30 วันนับแต่สิ้นปีปฏิทิน ให้วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนกับกรมส่งเสริม

การเกษตรซึ่งมีความต้องการที่จะดำเนินกิจการต่อไป จะต้องแจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ หากไม่

แจ้งความประสงค์เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน ให้กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งหนังสือเตือนให้วิสาหกิจชุมชนนั้น

ไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งถ้าไม่มีการแจ้งตามคำเตือน ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ถอนชื่อออกจากนาย

ทะเบียน และให้มีการดำเนินการต่อไป ซึ่งวิสาหกิจชุมชนบางแห่งไม่มีการติดตามทำให้อาจเสียโอกาสใน

การสนับสนุนและพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐ 

        นอกจากนี้ ในปี 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดวิสาหกิจ

ชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ซึ่งจากการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

นครพนม ได้แก่ อันดับที่ 1 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก อันดับที่ 2 

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร และอันดับที่ 3 วิสาหกิจชุมชน

แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 

 



 

เกษตรจังหวัดกระบี่ส่งเสริมให้กับเกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการทำ

การเกษตรสมัยใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน 

 

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงการส่งเสริมให้กับเกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ให้

เหมาะสมกับการทำการเกษตรสมัยใหม่เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตในสวนปาลม์น้ำมนัว่า กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโครงการภายใต้กรอบนโยบาย/แผนงานเกษตรอัจฉริยะ (เกษตร

แม่นยำ เกษตรแปลงใหญ่ การเกษตรที่มีมูลค่าสูง) เพ่ือพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดย

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อยอดด้านการผลิต ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และด้านการตลาด จึงได้สนับสนุนแปลง

ใหญ่ปาล์มน้ำมันสหกรณ์นิคมปลายพระยา ในการจัดซ้ือโดรนเพ่ือการเกษตรขนาด 16 ลิตร จำนวน 3 ตัวๆ ละ 370,000 

บาท งบประมาณ 1,187,700 บาท แม่ปุ๋ยเคมี สูตร 21-0-0, ปุ๋ยเคมี สูตร 18-46-0, ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 ,ปุ๋ยเคมี สูตร 0-

0-60 รวมงบประมาณ 1,792,900 บาท เพ่ือการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกับการทำการเกษตรสมัยใหม่ ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ำมัน ลดต้นทนุการซ้ือปุ๋ยให้แก่สมาชิก

กลุ่มส่งเสริมศักยภาพในด้านการเกษตร ในชุมชน ด้วยองค์ความรู้ และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สามารถลด

ต้นทุนผลิตลดลงได้ประมาณ 10 % และมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น 20% สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืนและมัน่คง 

 

        สำหรับแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันสหกรณ์นิคมปลายพระยามนีายทินกร บุญญาธิการ เป็นประธาน จดทะเบียนนิติ

บุคคล ชื่อ บริษัทแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันปลายพระยา จำกัด ต้ังอยู่ที่แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมนัสหกรณ์นิคมปลายพระยา ต.

เขาเขน อ.ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ มีสมาชิก165 ราย พ้ืนที่ 3,990 ไร่ สินค้าหลักคือปาล์มน้ำมนั 
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