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ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ่มะม่วง 
หิมพานต ์

1 เกษตรชวนอนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตรเพื่อ
เสริมสร้างอตัลกัษณ์พื้นถ่ิน หนุนท่องเท่ียวเชิงเกษตรสร้างรายไดใ้ห้
ชุมชน 

ไทยแลนดพ์ลสั 

2 เกษตรชวนท่องเท่ียวเชิงเกษตร ชมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สร้างอตัลกัษณ์
พื้นถ่ิน สร้างรายไดใ้หชุ้มชน 

บา้นเมือง ออนไลน์ 

เกษตรอจัฉริยะ 3 กรมส่งเสริมการเกษตรจบัมือภาคี จดัอบรมการใชโ้ดรนในภาค
เกษตร มุ่งสู่เกษตรอจัฉริยะ มียอดผูเ้ขา้ชม live กวา่ 1 หม่ืนคร้ัง 

ไทยแลนดพ์ลสั 

แปลงใหญ่ 4 แปลงใหญ่พลิกชีวิต เกษตรกรศรีสะเกษ ตน้ทุนลด พร้อมใช้
นวตักรรมช่วยเพิ่มผลผลิต 

เกษตรกรกา้วหนา้ 

5 แปลงใหญ่พลิกชีวิต เกษตรกรศรีสะเกษ ตน้ทุนลด พร้อมใช้
นวตักรรมช่วยเพิ่มผลผลิต 

NBT 

หยดุเผา 6 เกษตรกรอ าเภอนาหวา้ สร้างมูลค ่าเพิ่มใหฟ้างขา้ว อดัฟางกอ้นเล้ียง
ควายสวยงาม 

77 ข่าวเด็ด 

อบรม 7 (ภาพข่าว) ผา่นอบรม นสพ.เดลินิวส์ 
 



 
เกษตรชวนอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนกำรเกษตรเพ่ือเสริมสร้ำงอตัลกัษณ์พื้นถิ่น  

หนุนท่องเท่ียวเชิงเกษตรสร้ำงรำยได้ให้ชุมชน 

 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการ

สั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อปรับใชใ้หเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมในแต่ละยคุสมยั ซ่ึงเร่ิม
สูญหายไปตามกาลเวลา เน่ืองจากขาดผูสื้บทอด ไม่มีผูน้ ากลบัมาใชป้ระโยชน์ และมีเทคโนโลยใีหม่เขา้มาทดแทน กรม
ส่งเสริมการเกษตรไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตร จึงไดศึ้กษารวบรวมและจดัท า
ฐานขอ้มูลองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตร เพื่อน ามาอนุรักษ ์ร้ือฟ้ืน ประยกุต ์และพฒันาต่อยอดสร้างนวตักรรมท่ี
เหมาะสมกบัอตัลกัษณ์ของพื้นท่ี ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุน เพื่อสร้างรายไดท่ี้เพิ่มขึ้น 
รวมทั้งการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ เกาะพยาม เป็นต าบลหน่ึงในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง ตั้งอยูใ่น
ทะเลอนัดามนั มีสภาพภูมิศาสตร์และความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรเดิมในชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีขึ้นช่ือของ
จงัหวดัระนอง รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกมะม่วงหิมพานต ์หรือกาหย ูแหล่งใหญ่ของภาคใต ้ปัจจุบนัจงัหวดัระนองมีพื้นท่ีปลูก
มะม่วงหิมพานต ์จ านวน 6,000 ไร่ โดยจ านวน 4,614 ไร่ ปลูกในพื้นท่ีเกาะพยาม กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้นบัสนุนให้
เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ และส่งเสริมใหเ้กษตรกรหนักลบัมาปลูกพนัธุ์ดั้งเดิมอยา่ง พนัธุ์เกาะพยาม ซ่ึงเป็นพืชอตั
ลกัษณ์ในพื้นท่ี ปัจจุบนัแปลงใหญ่มะม่วงหิมพานตเ์กาะพยาม มีสมาชิก 40 คน พื้นท่ี 1,256 ไร่ มีการบริหารจดัการกลุ่มท่ี
เขม้แขง็ มีการพฒันาตามประเด็นแปลงใหญ่ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ลดตน้ทุนการผลิต จะเนน้การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ช ้
การตดัแต่งก่ิงหลงัการเก็บเก่ียว ส่งเสริมใหเ้กษตรกรขยายพื้นท่ีปลูก โดยคดัเลือกเมลด็พนัธุ์จากตน้พนัธุ์ดีมีคุณภาพ เพาะ



ขยายพนัธุ์เอง ส่งเสริมใหผ้ลิตปุ๋ ยอินทรียใ์ชเ้อง และใชส้ารชีวภณัฑใ์นการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ท าใหส้ามารถลดตน้ทุนจาก
เดิมไร่ละ 800 บาท เหลือไร่ละ 400 บาท ผลผลิตจากเดิมไร่ละ 50-60 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นเป็น 110 กิโลกรัม ไดรั้บการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน GAP และสินคา้ OTOP สามารถแปรรูปจ าหน่ายไดร้าคาดี มีการบริหารจดัการตลาด โดยรวบรวม
ผลผลิตในรูปแบบกลุ่มส่งตลาด สร้างตลาดเครือข่ายรวบรวมสินคา้ การตลาดออนไลน์ 
 นอกจากน้ี มีการต่อยอดเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม และขยายผลไปท่ีเกษตรกรราย
ใหม่ๆ ใหเ้ขา้มาเรียนรู้ร่วมกบัแปลงใหญ่และรวบรวมสมาชิกเพิ่มเติม มีแปลงตน้แบบท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ และร่วมกนัจดัท า
แผนท่ีเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียว ระหวา่งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร (สวนมะม่วงหิม
พานต)์ โดยเร่ิมจากการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เปิดตอ้นรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อม
บริการท่ีพกั การจดักิจกรรมใหน้กัท่องเท่ียวศึกษาดูงานดา้นการเกษตรการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เกิดการสร้างงาน สร้าง
รายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรในพื้นท่ี ซ่ึงสามารถรับนกัท่องเท่ียวไดปี้ละ 700-800 คน นอกจากน้ีไดพ้ฒันาแปรรูปพืชผลทาง
การเกษตรโดยเฉพาะมะม่วงหิมพานต ์ในรูปแบบของการเผาแบบโบราณ แบบคัว่เกลือ และแบบอบธรรมชาติ ท าให้มีรสชาติ
หอม หวาน มนั อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั อีกทั้งยงัมีผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น น ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ เทียนหอม สมุนไพรไล่ยงุ 
สะตอดอง เป็นตน้ จ าหน่ายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว และจดัส่งขายตามตลาดต่างๆ เพื่อสร้างรายไดเ้สริมอีกหน่ึงช่องทาง ทั้งน้ีเพื่อ
ช่วยลดความเส่ียงดา้นการท่องเท่ียว ในส่วนกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเชิงท่องเท่ียว เนน้สัมผสัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคน
เกาะพยาม เท่ียวชมตลาดใตม้่วง ตลาดจ าหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑชุ์มชนจากเกษตรกรโดยตรง จดักิจกรรมทวัร์สวนมะม่วง
หิมพานต ์ชมการสาธิตและใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ดลองตม้ อบ คัว่ เผา กะเทาะ ซ่ึงเป็นกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม คือ ใชเ้ตา
ฟืน จะท าใหไ้ดก้ล่ินหอมน่ารับประทาน เป็นการน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีมาต่อยอด ก่อให้เกิดรายไดต่้อชุมชนและตวั
เกษตรกรเอง รวมทั้งเป็นการท าการเกษตรเชิงอนุรักษค์วบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 ดา้นนายอดิศกัด์ิ ขาวผ่อง ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ กรม
ส่งเสริมการเกษตร โดยส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา และส านกังานเกษตรจงัหวดัระนอง ได้
ร่วมกนัจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อจดัท าฐานขอ้มูลองค์ความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตร และแนวทางการพฒันา
มะม่วงหิมพานตเ์กาะพยาม โดยชุมชนตอ้งการผลกัดนัพฒันาใหม้ะม่วงหิมพานตเ์กาะพยามเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
เพื่อขยายช่องทางการตลาดใหม้ากขึ้น และอนุรักษพ์นัธุ์ดั้งเดิมโดยการขยายพนัธุ์ดว้ยการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและขยายพื้นท่ี
ปลูก ตลอดจนการพฒันาบรรจุภณัฑใ์หมี้ความหลากหลาย ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม ส านกังาน
เกษตรจงัหวดัระนอง จะร่วมบูรณาการกบัหน่วยงานต่างๆ จดัอบรมใหค้วามรู้แก่สมาชิกของกลุ่มเพิ่มเติม และเช่ือมโยง
กิจกรรมต่างๆ ดว้ยทรัพยากรท่ีมีในทอ้งถ่ิน สร้างความหลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมการคัว่มะม่วงหิมพานตแ์บบโบราณ 
นบัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตรท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน และไดจ้ดัตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตมะม่วงหิมพานต์
แบบครบวงจร เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้ถึงวิถีชีวิต และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่อไป จึงอยากเชิญชวนใหทุ้กคนมาเท่ียวชม
เกาะพยาม ท่านจะไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ีน่ีรับรองวา่จะมีรอยยิม้กลบัไปแน่นอน 
  



 
เกษตรชวนท่องเท่ียวเชิงเกษตร ชมภูมิปัญญำท้องถิ่น สร้ำงอตัลกัษณ์พื้นถิ่น สร้ำงรำยได้ให้ชุมชน 

 
 วนัพฤหสับดีท่ี 16 ธนัวาคม 2564 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เป็นองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อปรับใชใ้หเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติ สังคม 
และวฒันธรรมในแต่ละยคุสมยั ซ่ึงเร่ิมสูญหายไปตามกาลเวลา เน่ืองจากขาดผูสื้บทอด ไม่มีผูน้ ากลบัมาใชป้ระโยชน์ และมี
เทคโนโลยใีหม่เขา้มาทดแทน กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตร 
จึงไดศึ้กษารวบรวมและจดัท าฐานขอ้มูลองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตร เพื่อน ามาอนุรักษ ์ร้ือฟ้ืน ประยกุต ์และ
พฒันาต่อยอดสร้างนวตักรรมท่ีเหมาะสมกบัอตัลกัษณ์ของพื้นท่ี ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลด
ตน้ทุน เพื่อสร้างรายไดท่ี้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื  
 ทั้งน้ีท่ีผา่นมา กรมส่งเสริมการเกษตรไดมี้การสนบัสนุน เกาะพยามซ่ึง เป็นต าบลหน่ึงในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ระนอง ตั้งอยูใ่นทะเลอนัดามนั มีสภาพภูมิศาสตร์และความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรเดิมในชุมชนท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีขึ้นช่ือของจงัหวดัระนอง รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกมะม่วงหิมพานต ์หรือกาหยู แหล่งใหญ่ของภาคใต ้ปัจจุบนัจงัหวดั
ระนองมีพื้นท่ีปลูกมะม่วงหิมพานต ์จ านวน 6,000 ไร่ โดยจ านวน 4,614 ไร่ ปลูกในพื้นท่ีเกาะพยาม กรมส่งเสริมการเกษตร
ไดส้นบัสนุนใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ และส่งเสริมใหเ้กษตรกรหันกลบัมาปลูกพนัธุ์ดั้งเดิมอยา่ง พนัธุ์เกาะพยาม 
ซ่ึงเป็นพืชอตัลกัษณ์ในพื้นท่ี ปัจจุบนัแปลงใหญ่มะม่วงหิมพานตเ์กาะพยาม มีสมาชิก 40 คน พื้นท่ี 1,256 ไร่ มีการบริหาร
จดัการกลุ่มท่ีเขม้แขง็ มีการพฒันาตามประเด็นแปลงใหญ่ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ลดตน้ทุนการผลิต จะเนน้การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา
ประยกุตใ์ช ้การตดัแต่งก่ิงหลงัการเก็บเก่ียว ส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นท่ีปลูก โดยคดัเลือกเมลด็พนัธุ์จากตน้พนัธุ์ดีมี
คุณภาพ เพาะขยายพนัธุ์เอง ส่งเสริมใหผ้ลิตปุ๋ ยอินทรียใ์ชเ้อง และใชส้ารชีวภณัฑใ์นการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ท าให้สามารถ



ลดตน้ทุนจากเดิมไร่ละ 800 บาท เหลือไร่ละ 400 บาท ผลผลิตจากเดิมไร่ละ 50-60 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นเป็น 110 กิโลกรัม ไดรั้บ
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GAP และสินคา้ OTOP สามารถแปรรูปจ าหน่ายไดร้าคาดี มีการบริหารจดัการตลาด โดย
รวบรวมผลผลิตในรูปแบบกลุ่มส่งตลาด สร้างตลาดเครือข่ายรวบรวมสินคา้ การตลาดออนไลน์  
 นอกจากน้ี มีการต่อยอดเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม และขยายผลไปท่ีเกษตรกรราย
ใหม่ๆ ใหเ้ขา้มาเรียนรู้ร่วมกบัแปลงใหญ่และรวบรวมสมาชิกเพิ่มเติม มีแปลงตน้แบบท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ และร่วมกนัจดัท า
แผนท่ีเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียว ระหวา่งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร (สวนมะม่วงหิม
พานต)์ โดยเร่ิมจากการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เปิดตอ้นรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  พร้อม
บริการท่ีพกั การจดักิจกรรมใหน้กัท่องเท่ียวศึกษาดูงานดา้นการเกษตรการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เกิดการสร้างงาน สร้าง
รายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรในพื้นท่ี ซ่ึงสามารถรับนกัท่องเท่ียวไดปี้ละ 700-800 คน  
 ขณะเดียวกนัยงัมีการพฒันาแปรรูปพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะมะม่วงหิมพานต ์ในรูปแบบของการเผาแบบ
โบราณ แบบคัว่เกลือ และแบบอบธรรมชาติ ท าใหมี้รสชาติหอม หวาน มนั อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั อีกทั้งยงัมีผลิตภณัฑ์
อ่ืนๆ เช่น น ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ เทียนหอม สมุนไพรไล่ยงุ สะตอดอง เป็นตน้ จ าหน่ายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว และจดัส่งขาย
ตามตลาดต่างๆ เพื่อสร้างรายไดเ้สริมอีกหน่ึงช่องทาง  
 อยา่งไรก็ตามส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเชิงท่องเท่ียว เนน้สัมผสัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนเกาะพยาม เท่ียว
ชมตลาดใตม้่วง ตลาดจ าหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑชุ์มชนจากเกษตรกรโดยตรง จดักิจกรรมทวัร์สวนมะม่วงหิมพานต ์ชมการ
สาธิตและใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ดลองตม้ อบ คัว่ เผา กะเทาะ ซ่ึงเป็นกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม คือ ใชเ้ตาฟืน จะท าใหไ้ด้
กล่ินหอมน่ารับประทาน เป็นการน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีมาต่อยอด ก่อให้เกิดรายไดต่้อชุมชนและตวัเกษตรกรเอง 
รวมทั้งเป็นการท าการเกษตรเชิงอนุรักษค์วบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม  
 ขณะท่ีนายอดิศกัด์ิ ขาวผ่อง ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม กล่าวา่กรมส่งเสริม
การเกษตร โดยส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา และส านกังานเกษตรจงัหวดัระนอง ไดร่้วมกนัจดั
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อจดัท าฐานขอ้มูลองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตร และแนวทางการพฒันามะม่วงหิม
พานตเ์กาะพยาม โดยชุมชนตอ้งการผลกัดนัพฒันาใหม้ะม่วงหิมพานตเ์กาะพยามเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อขยาย
ช่องทางการตลาดใหม้ากขึ้น และอนุรักษพ์นัธุ์ดั้งเดิมโดยการขยายพนัธุ์ดว้ยการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและขยายพื้นท่ีปลูก 
ตลอดจนการพฒันาบรรจุภณัฑใ์หมี้ความหลากหลาย ซ่ึงวสิาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม ส านกังาน
เกษตรจงัหวดัระนอง จะร่วมบูรณาการกบัหน่วยงานต่างๆ จดัอบรมใหค้วามรู้แก่สมาชิกของกลุ่มเพิ่มเติม และเช่ือมโยง
กิจกรรมต่างๆ ดว้ยทรัพยากรท่ีมีในทอ้งถ่ิน สร้างความหลากหลาย  โดยเฉพาะกิจกรรมการคัว่มะม่วงหิมพานตแ์บบโบราณ 
นบัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตรท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน และไดจ้ดัตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตมะม่วงหิมพานต์
แบบครบวงจร  เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้ถึงวิถีชีวิต และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่อไป จึงอยากเชิญชวนใหม้าเท่ียวชมเกาะ
พยาม ซ่ึงจะไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตของคนในชุมชนมากขึ้น 



 

กรมส่งเสริมการเกษตรจบัมือภาคี จดัอบรมการใชโ้ดรนในภาคเกษตร มุ่งสู่เกษตรอจัฉริยะ มียอดผูเ้ขา้ชม live กวา่ 1 หม่ืนคร้ัง 

 

เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 ท่ีผา่นมา กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบัสมาคมการคา้นวตักรรมเพื่อการเกษตรไทย 
จดัการอบรมการใชโ้ดรนเพื่อประโยชน์ในภาคเกษตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมถ่ายทอดสดผา่นระบบการประชุม 
Zoom meeting และ Facebook Fanpage “กรมส่งเสริมการเกษตร” มีผูรั้บชมกวา่ 11,200 คร้ัง 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีมุ่งเนน้การขบัเคล่ือนงานดา้นเกษตรอจัฉริยะ โดยมุ่งหวงัในการยกระดบั
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ดว้ยการน าเทคโนโลย ีนวตักรรมสมยัใหม่มาสนบัสนุนกระบวนการผลิตสินคา้เกษตร 
ปรับรูปแบบการเกษตร มุ่งสู่เกษตร 4.0 และการเกษตรอจัฉริยะแห่งอนาคต โดยมีเป้าหมายส าคญัท่ีจะมุ่งเนน้ให้เกิดการท า
เกษตรแบบท านอ้ยไดม้าก ใชท้รัพยากรในการผลิตใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการลดตน้ทุน ลดการสูญเสีย เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตใหม้ากขึ้น ลดความเหน่ือยยากของการใชแ้รงงานในภาคการเกษตร มีการน าเคร่ืองมือจกัรกลและ
เคร่ืองมือทนัสมยั โดยเฉพาะการน าเกษตรดิจิทลัมาใชใ้นกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการแข่งขนัของภาค
การเกษตรไทยในตลาดโลก 
 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ใหค้วามส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาการเกษตรของ
ประเทศ สู่การเป็นเกษตรอจัฉริยะ จึงไดร่้วมมือกบัสมาคมการคา้นวตักรรมเพื่อการเกษตรไทย จดัการอบรมการใชโ้ดรนเพื่อ



ประโยชน์ในภาคเกษตร มีผูรั้บชมผา่น ระบบการประชุม Zoom meeting และ Facebook Fanpage “กรมส่งเสริมการเกษตร” 
กวา่ 11,200 คร้ัง โดยมีวิทยากรผูมี้ความรู้ความสามารถและมากประสบการณ์จากหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแ้ก่ 
กรมวิชาการเกษตร กรมการขา้ว มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษตัริยาธิราช สมาคมการคา้นวตักรรมเพื่อการเกษตรไทย ครอปไลฟ์ เอเชีย และบริษทัเอกชน ไดแ้ก่ 
บริษทั นวตักรรมเพื่อสังคมและเทคโนโลยเีกษตร จ ากดั (โดรนชุมชน) บริษทั เอทีไอเทคโนโลยส์ี จ ากดั (โดรนเจา้เอ้ียง) 
บริษทั อีซ่ี 2018 จ ากดั (แน็คโดรน) บริษทั สยามยามาฮ่ามอเตอร์โรโบทิคส์ จ ากดัและบริษทั ทีดีเอส เทคโนโลย ี(ประเทศ
ไทย) จ ากดั เพื่อใหผู้ส้นใจไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการใชโ้ดรนทางการเกษตรอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั เรียนรู้เร่ืองกฎระเบียบ
ส าหรับอากาศ ยานไร้คนขบั สามารถน าความรู้ไปพฒันาต่อยอดและประยกุตใ์ชใ้นภาคการเกษตรโดยเฉพาะดา้นอารักขาพืช 
และการเกษตรดา้นอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี และเกษตรกร เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการ
ขบัเคล่ือนภาคการเกษตรของประเทศไทย ใหมี้ศกัยภาพพร้อมสู่การแข่งขนัในตลาดโลก 
 ทั้งน้ี ภายในงานมีสาระความรู้ท่ีน่าสนใจในรูปแบบการบรรยาย จ านวน 9 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
1) รู้จกัการใชง้านและการท างานของโดรนเพื่อการเกษตร 
2) ระบบประมวลผลการท างานและบนัทึกขอ้มูลการบินอจัฉริยะของโดรนเพื่อการเกษตร 
3) เทคนิคการพ่นสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชดว้ยอากาศยานไร้คนขบั 
4) ระบบประมวลผลขอ้มูลภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน ส าหรับใหบ้ริการดา้นการเกษตร แม่นย  าในอุตสาหกรรมออ้ย มนั
ส าปะหลงั และพืชพลงังาน 
5) เทคโนโลยโีดรนทางการเกษตรของประเทศจีน 
6) กฎระเบียบส าหรับอากาศยานไร้คนขบัและเทคโนโลยโีดรนทางการเกษตรในไทย 
7) การบินโดรนเพื่อการส ารวจท าแผนท่ี 
8) แนวทางการปรับใชโ้ดรนเพื่อการเกษตรในระบบการปลูกขา้ว 
9) การประยกุตใ์ชโ้ดรนส ารวจและโดรนพ่นสารเพื่อการเกษตรสมยัใหม่ 
ส าหรับผูท่ี้สนใจสามารถรับชมยอ้นหลงัไดท่ี้ Facebook Fanpage “กรมส่งเสริมการเกษตร” 
  



 

 

 



 

  



 
 
แปลงใหญ่พลิกชีวิต เกษตรกรศรีสะเกษ ตน้ทุนลด พร้อมใชน้วตักรรมช่วยเพิ่มผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตรกรอ ำเภอนำหว้ำ สร้ำงมูลค่ำเพิม่ให้ฟำงข้ำว อดัฟำงก้อนเลีย้งควำยสวยงำม 

 
“ฟางขา้ว” นบัเป็นเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรท่ีมีอยูท่ ัว่ไปเป็นจ านวนมาก ภายหลงัการ เก็บเก่ียวผลผลิตขา้วของ

พี่นอ้งชาวนา ซ่ึงมีอยูใ่นพื้นท่ีนาของเกษตรกรโดยส่วนใหญ่แลว้จะนิยมเผาฟางขา้วเพื่อท าการเพาะปลูกขา้วหรือพืชฤดูแลง้ใน
พื้นท่ีการท านาเดิม ซ่ึงท าใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก แต่ก็มีเกษตรกรบางรายท่ีปรับเปล่ียนแนวคิดน าฟางขา้วท่ี
เปล่าประโยชน์มาอดักอ้นไวส้ าหรับการเล้ียงสัตว ์ลดตน้ทุนดา้นอาหาร และช่วยสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายฟางอดักอ้น
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรท่ีเล้ียงโค – กระบือ ในพื้นท่ีเป็นอยา่งมาก 
 นายสอนชยั เพชรฤทธ์ิ อีกหน่ึงเกษตรกรท่ีมีแนวความคิดใหม่ หมู่ท่ี 5 ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 
ท่ีเร่ิมมองเห็นโอกาสจากการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายไดจ้ากฟางขา้ว ดว้ยการต่อยอดอดักอ้นฟางขา้วไวเ้ป็นอาหารสัตวแ์ละมี
การปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยเพื่อสร้างรายไดเ้สริม รวมถึงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีในการท าการเกษตรแบบผสมผสาน นายสอนชยัฯ 
เปิดเผยวา่ ตนเองเป็นเกษตรและท าอาชีพการเกษตรมามากกวา่ 10 ปีแลว้ และมองเห็นว่าชาวนาทัว่ไปเม่ือท าการเก็บเก่ียวขา้ว
แลว้เสร็จ ก็ท าการเผาฟางขา้วทิ้งเพื่อในบางพื้นท่ีตอ้งการท่ีจะท านาปรังหรือปลูกพืชใชน้ ้านอ้ย เช่น ขา้วโพด แตงโม ฟักทอง 
เป็นตน้ ท าใหเ้กิดมลพิษและไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้ดๆ ตนเองซ่ึงเล้ียงควายสวยงามอยูแ่ลว้ จึงมองวา่น่าจะเพิ่มมูลค่าและสร้าง
รายไดจ้ากฟางขา้วได ้ดว้ยการน ามาอดักอ้นจ าหน่าย หรือน ามาเป็นอาหารเล้ียงสัตว ์ช่วยลดตน้ทุนการผลผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 
ส่ิงส าคญัในการอดัฟางกอ้น จะตอ้งเก็บเก่ียวขา้วดว้ยมือ เพราะฟางขา้วท่ีไดจ้ะไม่มีเศษดิน หิน ต่างๆปนมา ท าใหเ้วลาน าไป
ใหค้วายกินดีจะมีสุขภาพท่ีดี ส าหรับฟางขา้วท่ีอดักอ้นแลว้จะมีราคา ประมาณ 35 – 45 บาท/กอ้น และจะมีราคาสูงมากในช่วง
ฤดูฝน ประมาณ 40 – 50 บาท/กอ้น ซ่ึงปีน้ีมียอดสั่งจองจากกลุ่มเกษตรกรท่ีเล้ียงโค – กระบือ มากกวา่ 5,000 กอ้น แต่ก็มีไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการ เพราะตนเองก็เล้ียงควายสวยงาม ท าใหต้อ้งเตรียมส ารองไวเ้ป็นอาหารในช่วงฤดูแลง้น้ีดว้ยเช่นกนั 



นายสอนชยัฯ เล่าต่อวา่ อยากใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรท่ีเผาฟางขา้ว หรือวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรต่างๆในพื้นท่ี
การเกษตร ไดม้องเห็นประโยชน์และโอกาสท่ีจะสร้างรายไดแ้ละเพิ่มมูลค่าจากวสัดุเหล่าน้ี โดยเฉพาะฟางขา้วอยากใหเ้ก็บ
น ามาอดัเป็นกอ้นเล้ียงสัตว ์หรือหากมีเยอะก็น ามาอดักอ้นจ าหน่าย ซ่ึงมีความตอ้งการเป็นอยา่งมาก ช่วยสร้างรายไดใ้หก้บั
เกษตรกรไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีตนยงัไดน้ าฟางอดักอ้นมาเล้ียงควายสวยงาม ซ่ึงไดมี้การพฒันาสายพนัธุ์ควายเอง และเร่ิม
เขา้สู่เวทีการประกวดความสวยงามเกือบทัว่ประเทศ และยงัเคยไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดควายสวยงาม ระดบัจงัหวดั
ของจงัหวดันครพนม มาแลว้ ในขณะน้ีก็มีคนเขา้มาติดต่อขอซ้ือลูกควาย และขอค าแนะน าในการเล้ียงความสวยงามอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงแต่ละตวัท่ีฟาร์มก็จะมีลกัษณะท่ีโดดเด่นตามสายพนัธุ์ เป็นท่ีตอ้งการของตลาดควายสวยงาม ซ่ึงแต่ละตวัตอ้งบอก
วา่ราคาหลกัแสนขึ้นไป ท าใหต้นเองและครอบครัวมีรายไดเ้พิ่มจากการท านาในแต่ละปีไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ดา้นนายวิชา ค ามุงคุณ เกษตรอ าเภอนาหวา้ เปิดเผยวา่ ในพื้นท่ีอ าเภอนาหวา้ ส านกังานเกษตรอ าเภอนาหวา้ ไดมี้การ
ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเกษตร ในการหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตรและเห็นถึงประโยชน์และความส าคญัของวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตร ดว้ยการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายไดจ้ากฟางขา้ว เช่น การท าปุ๋ ยหมกั ฟางอดักอ้น การเพาะเห็ดฟาง เป็น
ตน้ ส าหรับพื้นท่ีอ าเภอนาหวา้โดยส่วนใหญ่นอกจากจะมีการท านาขา้ว ยงัมีการเล้ียงปศุสัตวเ์ป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ โค – 
กระบือ ซ่ึงส่ิงจ าเป็นและส าคญัคือแหล่งอาหารท่ีจะตอ้งเพียงพอกบัความตอ้งการของสัตวเ์ล้ียง การท่ีเกษตรกรหนัมาใช้
ประโยชน์จากฟางขา้วดว้ยการอดัฟางกอ้นไวเ้ป็นอาหารสัตว ์จะช่วยใหเ้กษตรกรลดตน้ทุนดา้นอาหารมากกวา่ 30 % ท าให้
เกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง มีรายไดท่ี้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มมูลค่าจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในพื้นท่ีไดเ้พิ่มขึ้น 
  



 

 
 
  


