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ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เกษตรผสมผสาน  1. เกษตรกรอ าเภอนาหว้า เปลี่ยนแนวคิดปรับพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสม หันปลูกพืช
ผสมผสาน สร้างรายได้ตลอดปี 

ส านักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

อกม. 2. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ภาคตะวันออก Ep.2 ช่อง 5 HD 

3. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ภาคตะวันออก Ep.3 ช่อง 5 HD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกษตรกรอ าเภอนาหว้า เปล่ียนแนวคิดปรับพ้ืนท่ีท านาไม่เหมาะสม หันปลูกพืชผสมผสาน สร้างรายได้ตลอดปี 

 
 การท าเกษตรผสมผสาน เป็นการท าเกษตรอีกรูปแบบหนึ่งของเกษตรยั่งยืน ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ ต้องนั่งรอรายได้จา กพืชหลักเพียงอย่าง เดียวและจากพ้ืนที่ท านาเดิมที่ไม่มีควา ม
เหมาะสม จึงท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตไม่เต็มที่อย่างที่หวังไว้  ซ่ึงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมมาท า
การเกษตรที่หลากหลาย สอดคล้องกับพ้ืนที่และชนิดพ้ืนที่ จะยิ่งช่วยให้เกษตรกรสมารถผลิตพืชที่เหมาะสม
และได้ผลผลิตที่คุ้มค่า จากพ้ืนที่ท่ีไม่เหมาะสมในการท านา ประกอบกับการท าเกษตรแบบเดิมๆ ส่งผลให้ดินมี
ความเสื่อมโทรม ผลผลิตตกต่ า ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอนาหว้า  และในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมผันตัวเอง
จากการท าการเกษตรเชิงเด่ียวท านาอย่างเดียว แบ่งพ้ืนที่มาท าเกษตรผสมผสานปลูกพืชหลากหลายและเลี้ยง
สัตว์ในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

        นายสังเวียน ก้อนก้ัน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หมู่ที ่7 ต าบลท่าเรือ อ าเภอนาหว้า  เปิดเผยว่า  เดิม
ตนเองท าการเกษตรในพ้ืนที่นี้มานาน และมองเห็นปัญหาในการท าการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวในพ้ืนที่
นี้ได้ผลผลิตที่ต่ า อีกทั้งในบางปียังมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ ท าให้ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรประกอบกับราคาผลผลิตที่
ไม่แน่นอน ตนจึงตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดหาพืชชนิดอ่ืนมาปลูกที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเองมา
ปลูก เพ่ือสร้างรายได้ จากโครงการส่งเสริมการปลูกไผ่เพ่ือการค้า  ซ่ึงทางส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอนาหว้า ได้เชิญชวนให้เกษตรกรที่สนใจจะปรับเปลี่ยนพ้ืนที่หันมาปลูกไผ่กิม
ซุง เพ่ือเสริมรายได้ ตนจึงเข้าร่วมการอบรมและได้รับต้นพันธุ์ไผ่มาปลูก ซ่ึงเริ่มปลูกมาแล้ว 3 ปี เนื่องจากเห็น
ว่าเป็นพืชที่ปลูกง่าย ใช้น้ าน้อย มีความทนทาน ให้ผลผลิตได้เกือบตลอดทั้งปี ปลูกครั้งเดียวหากบ ารุงรักษาดี
สามารถเก็บผลผลิตได้นานหลายปี ให้ผลผลิตต่ าสุด 20 กก./ ไร่/วัน และสูงสุดมากกว่า  100 กก./ไร่/วัน โดย
จะบังคับให้ผลผลิตออกนอกฤดู โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  – พฤษภาคม ซ่ึงเป็นช่วงที่ มีหน่อไม้ตาม
ธรรมชาติน้อย ท าให้มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 60 – 70 บาท จากนั้นในเดือนกันยายน ราคาจะเริ่มถูกลง ก็จะ
เริ่มพักต้น ในช่วงที่ไผ่แทงหน่อจะมีการเก็บหน่อทุกวัน โดยสลับแปลงในการเก็บหน่อ  ในแต่ละวันจะเก็บได้
ประมาณ 40 – 60 กก. / ไร่ หากผลผลิตออกมาก ขายหน่อสดไม่หมด ก็จะน ากลับมาแปรรูปเป็นหน่อไม้



พร้อมปรุง หรือหน่อไม้ดอง แล้วน ากลับไปขาย หรือเก็บไว้ขายในช่วงที่หน่อไม้ขาดตลาด  นอกจากขายหน่อ
แล้วยังสามารถขายล าต้น ตามขนาด 2 – 3 บาทต่อต้น และขายต้นพันธุ์ 20 – 30 บาท/ต้น สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรได้เพ่ิมขึ้น 

        นายผ่านณรงค์ ชัยปัญหา อีกหนึ่งเกษตรกรที่เปลี่ยนแนวคิด หันมาปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท านาที่ท ามาต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีลักษณะเป็นดินลูกรังเป็นส่วนใหญ่ และถึงแม้จะสามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตดี  แต่ตนเอง
มองว่าในพ้ืนที่ท่ีตนมีอยู่จะต้องไม่ปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว เลยลองปรับพ้ืนที่ท าการปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนที่เป็น
ที่นิยม เช่น ทุเรียน ลิ้นจี่ นพ.1 มะม่วง มังคุด ขนุน เป็นต้น เน้นเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานในพ้ืนที่  เพ่ือ
ลดความเสี่ยงและช่วยสร้างรายได้เสริมจากการท านาข้าว ซ่ึงตนเองมองว่า  ในปัจจุบันเกษตรกรจะต้องมีการ
ปรับตัวและกล้าที่จะเปลี่ยนแนวคิดในการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง  เพ่ือที่จะได้ผลผลิตที่ คุ้มค่า
และช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตร เป็นทางเลือก และทางรอดที่ของเกษตรกรในยุคปัจจุบัน 

        ด้านนางสาวกัญณฐา  อภินนท์ธนา  เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า  ส านักงานเกษตรจังหวัด
นครพนม ได้ด าเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การผลิตไม่เหมาะสม  ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาร
จดัการเชิงรุก (Agri - Map) ซ่ึงเป็นนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมเป็นการผลิตที่ เหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ตลาดและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงเกษตร
ฯ บูรณาการร่วมกัน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน  กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการ
เกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ส านักงานการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม  กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย  และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม  ได้ด าเนินการรับสมัคร
เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เพ่ือถ่ายทอดความรู้การท าการเกษตรให้กับเกษตรกร  เช่น การปลูก
พืชที่เหมาะสม การสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่ เหมาะสม  หรือ
เป็นการท าการเกษตรแบบผสมผสาน  ซ่ึงหากเกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท าการเกษตร  และ
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่เหมาะสมในพ้ืนที่ของตนเองก็จะยิ่งช่วยให้เกษตรกรเกิดการลดต้นทุนการผลิต  ได้รับ
ผลผลิตตอบแทนที่ คุ้ มค่าและมีร ายได้ เพ่ิมขึ้ น โดย เกษตรกรที่สนใจจ ะปรับ เปลี่ย นพ้ืนที่ และเข้าร่วม
โครงการฯ สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงานเกษตรอ าเภอใกล้บ้าน 

 

 

 

 

 



 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ภาคตะวันออก Ep.2 
รายการเมืองไทยใหญ่อุดม ออกอากาศวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 HD 
https://www.youtube.com/watch?v=d5jVHb9ODHo  
 

 
 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d5jVHb9ODHo


 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ภาคตะวันออก Ep.3 
รายการเมืองไทยใหญ่อุดม ออกอากาศวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 HD 
https://www.youtube.com/watch?v=pLsCXIc5Vi0  
 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLsCXIc5Vi0

