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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่  5 สิงหาคม 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1. เกษตรหนุน ศดปช.ท่าช้าง เดินหน้าสู้ปุ๋ยแพง
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นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายนายอนุชา ยาฮึด 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นางสาวประพันธ์ ชนะวรรณโณ หัวหน้า
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และคณะ ได้เดินทางลงพ้ืนที่หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอ
บางกล่ำ จังหวัดสงขลา เพ่ือตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน หรือ ศดปช. ที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้าง หมู่ 10 ตำบลท่าช้าง โดยมีนายปฎิวัติ ทองเพชร
จันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ กล่าวต้อนรับ และนายวิจารณ์  ขวัญ ช่วย  ประธาน ศดปช.ตำบลท่าช้าง 
คณะกรรมการศูนย์ฯ เกษตรกรสมาชิก ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน 

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ตำบลท่าช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง เป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
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การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตรในด้านดินและปุ๋ยที่บริหาร
จัดการโดยเกษตรกร และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยของชุมชนและนักเรียน นักศึกษาสถาบันต่าง ๆ ส่งผล
ให้สมาชิกในชุมชน และบุคคลภายนอกหันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือลดต้นทุนการผลิตเพ่ิมมากขึ้น และ
ถือเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง ทำให้ได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับเขต 
เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา “ซึ่งในช่วงที่เกิดภาวะปุ๋ยมีราคาแพง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้างแห่งนี้         
ก็สามารถผสมปุ๋ยสั่งตัด โคยใช้แม่ปุ๋ยสูตร 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60 และนำมาผสมกับธาตุอาหารรอง 
เพ่ือเป็นสารเติมเต็มให้แก่ผู้ที่สนใจสั่งซื้อ ทำให้ราคาปุ๋ยลดลงแต่พืชยังคงได้ธาตุอาหารเพียงพอ โดยได้รับการ
สนับสนุนเครื่องผสมแม่ปุ๋ยจากกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยเพ่ิมปริมาณการผลิตให้ครอบคลุมสมาชิกมากขึ้น 
ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ผลิตปุ๋ยเคมี-อินทรีย์รีย์จากมูลสัตว์หมัก 
เพ่ือเป็นทางเลือกให้เกษตรกรในการปรับปรุงบำรุงดิน และลดต้นทุนส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๊ยอินทรีย์
ร่วมกับปู้ยเคมีเพ่ือลคต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอีกด้วย” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

ด้าน นายกฤตภาส สนิทมิสโร คณะกรรมการของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้าง กล่าวว่า 
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้าง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2557 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรให้
ทุกอำเภอมีการจัดตั้ง และดำเนินการศูนย์จัดการดินและชุมชน อำเภอละ 1 ศูนย์ ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 
7 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 34 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพ้ืนที่รวม 241 ไร่ สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ย
ได้กว่า 90,037.60 บาท จากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในสวนยางพารา นอกจากนี้ ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนตำบลท่าช้าง ยังช่วยจัดหาและบริการจำหน่ายปัจจัยการผลิต ทำให้เกษตรกรสมาชิกสามารถซื้อปัจจัย
การผลิตได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด จากที่ใช้วิธีการติดต่อโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิต โดยเฉพาะแม่ปุ๋ยเคมี 
เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จัดซื้อจัดหาแม่ปุ๋ยเคมี และ
จำหน่ายปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งเป็นการเพ่ิมปริมาณ และคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมรายได้ให้แก่
เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน 

นายกฤตภาส กล่าวอีกว่า ศดปช.ตำบลท่าช้าง ยึดโมเดลการต่อยอดธุรกิจจากโครงการพัฒนาธุรกิจ
บริการดินและปุ๋ย (One stop Service) มีการถ่ายทอดความความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้กับ
เกษตรกรทั้งเกษตรกรในพ้ืนที่ และต่างพ้ืนที่ และจากการที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer 
และเข้ามาช่วยพัฒนาศูนย์ฯ ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิต และการตลาด ทั้งตลาดทั่วไปและตลาดออนไลน์ ผ่าน
ช่องทาง Facebook ศูนย์การจัดการดินปุ๋ยชุมชนท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา , กลุ่มไลน์ ศดปช. ระดับจังหวัด 
และ Line offcial ศดปช. ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าท้ังในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้
ยังใช้เทคนิคการตลาดด้วยการสร้างเครือข่ายในกลุ่มแปลงใหญ่เกษตร ทำให้ขยายตลาดได้มากขึ้น รวมทั้ง
คิดค้นปรับปรุงสูตรปุ๋ยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน “ ทั้งนี้ในอนาคตทางศูนย์ฯ มีแผนส่งเสริม
เกษตรกรในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง หันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ิมมากขึ้น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือปรับปรุงบำรุงดิน และวางแผนการในการพัฒนาผลิตปุ๋ยทางใบ เพ่ือจำหน่าย
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ให้ได้ใช้ปุ๋ยทางใบที่มีคุณภาพดีและราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นการเพ่ิมความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์และเพ่ิมรายได้ให้กับทางศูนย์ฯ ต่อไป” นายกฤตภาส กล่าว 
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การแก้ไขปัญหาความเสียหายจากการระบาดของศัตรูพืช เกษตรกรตำบลระหาน จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนบ้านพงษ์ทองคำ โดยเริ่มตั้งแต่การเฝ้าระวังโดยการสำรวจ และติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย 
พร้อมทั้งแก้ปัญหาต้นทุนสูง 
 

ตำบลระหาน มีพ้ืนที่การเกษตร จำนวน 28 ,593 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว 21 ,900 ไร่ พืชไร่ 
1,995 ไร่ ไม้ผล 3,681 ไร่  พืชผัก 453 ไร่ และอ่ืนๆ ในแต่ละปีมีศัตรูพืชระบาดในพืชเศรษฐกิจหลักของ
เกษตรกร เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว หนอนห่อใบข้าว หนอนกอข้าว และโรคไหม้ ทำให้เกษตรกร   
ต้องสูญเสียเงินในการจัดการศัตรูพืช ดังกล่าว ศัตรูพืชบางชนิดถึงแม้จะมีการระบาดลดลง แต่ยังพบว่ามีการ
ระบาดอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ศัตรูพืชบางชนิดมีการระบาดเพ่ิมขึ้นและรุนแรง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาสภาพ
ภูมิอากาศ และการบริหารจัดการของเกษตรกร ที่จะส่งผลต่อปริมาณการระบาดและการทำลายที่รวดเร็ว     
ทำให้เกิดความรุนแรงในพ้ืนที่บริเวณกว้าง ซึ่งการจัดการศัตรูพืชชุมชนให้มีประสิทธิภาพนั้น มีความจำเป็นต้อง
มีดำเนินการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และทันสถานการณ์ โดยเริ่มตั้งแต่การเฝ้าระวังโดยการสำรวจ 
ติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย เพ่ือยับยั้งไม่ให้ขยายพื้นที่เป็นวงกว้าง เกษตรกรในพ้ืนที่ตำบลระหานจึง
รวมกันจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)บ้านพงษ์ทองคำ ขึ้น เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยมี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามัคคีและสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร 
เป็นพี่เลี้ยง  
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นางสาวอุบล เข็มศร ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช. บ้านพงษ์ทองคำ) พร้อมด้วยสมาชิก  
มีการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในแปลงพยากรณ์ และแปลงเกษตรกร สำรวจติดตามสถานการณ์
ข้อมูลชนิดพืช ชนิดศัตรูพืช และชนิดศัตรูธรรมชาติ รวมถึงสภาพแวดล้อมอากาศ  เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหา
การระบาดของศัตรูพืชได้ทัน แจ้งเตือนให้กับเกษตรกรให้รู้ล่วงหน้า และหาแนวทางป้องกันได้ทัน             
กับสถานการณ์ และต้องใช้สารชีวภัณฑ์ให้เหมาะสมกับศัตรูพืช เพ่ือลดปัญหาในแปลงจากแมลง ลดต้ นทุน  
การผลิต จะมีการสำรวจอาทิตย์ละ 1 ครั้ง โดยการจะมีอุปกรณ์จับแมลง สำรวจกอต้นข้าว แล้วนำมาวิเคราะห์
ว่าเจอสถานการณ์แบบไหน เจอแมลงศัตรูพืชตัวดี หรือตัวร้าย แต่ถ้าสถานการณ์ปกติให้ธรรมชาติควบคุม
กันเอง ส่วนสารชีวภัณฑ์นำมาใช้ในกลุ่มเองและชุมชนรอบนอก เพื่อลดต้นทุนการผลิต แต่ผลผลิตแรกๆอาจจะ
ต่ำกว่าการใช้สารเคมี หากใช้กันต่อเนื่องผลผลิตจะดีข้ึน ส่งผลให้สุขภาพดีข้ึน  

ด้านนางนิตยา เจนจบ เกษตรอำเภอบึงสามัคคี เปิดเผยว่า ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านพงษ์
ทองคำ เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพ้ืนที่ ประสบปัญหาด้านศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามา
ส่งเสริมเกษตรกรจัดตั้งรวมกลุ่มองค์ความรู้ด้านการผลิตสารชีวภัณฑ์  มีการให้ความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสาน เพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน และให้เกษตรนอก
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาศึกษาดูงาน นำความรู้ไปต่อยอด และเป็นการลดใช้สารเคมี เพ่ือให้เกษตรกรมี
สุขภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังมีการปลูกผักปลอดสาร จำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปได้ซื้อรับประทาน 
ในราคาที่ถูกและประหยัดอีกด้วย 
 


