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เศรษฐกิจเกษตร สร้างรายได้ -เพ่ิมคุณภาพชีวิต
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https://www.am1386.com/home/13383 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบาย              

ในการส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ “3’s” 
(Safety-Security-Sustainability- เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน) ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนึ่งใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง ข้อ 2 การสร้าง 
ความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก และข้อ 11 การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน และ
สร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรได้เพ่ิมมากขึ น โดยเดินหน้าเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจตลอดห่วงโซ่คุณค่าการพัฒนาสินค้าเกษตรตามหลัก BCG Model จัดท า BCG Value Chain สินค้าเกษตร       
ในภาพรวมทุกระดับทั งระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อน
ผ่านองค์กรเกษตรต่าง ๆ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)  โดยใช้กระบวนการผลิตพืช   
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ BCG Model และสนับสนุนการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ า ตลอดจนบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่การผลิตตามการปฏิบัติ       
ทางการเกษตรที่ดี สามารถเพ่ิมคุณภาพสินค้าเกษตรสนองความต้องการของตลาด และมีรายได้เพ่ิมขึ น 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ตลอดปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้น าการเสริมการเกษตร
แบบมีส่วนร่วมโดยผลักดันให้เกิดโรงเรียนเกษตรกรต้นแบบแล้ว จ านวน 77 โรงเรียน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมเกษตรกร
ทีผ่่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 770 ราย เกษตรกรเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่  การส ารวจระบบ
นิเวศเกษตร (AESA) การวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช การจ าแนก
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แมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ ด้วยการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย     
และคุณภาพมาตรฐานชีวภัณฑ์ และในปี 2566 กรมส่งเสริมการเกษตรวางแผนขยายผลโรงเรียนเกษตรกรต้นแบบทั ง      
77 โรงเรียน สร้างวิทยากรพ่ีเลี ยงขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1       
โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกระดับ ตั งแต่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับ
เขต จังหวัดและอ าเภอ ให้มีทักษะและพร้อมท าหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี ยง หรือผู้ช่วยเกษตรกรในการถ่ายทอดความรู้ แนะน า
ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถอารักขาพืชได้อย่างถูกวิธี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด าเนินการผลิตสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งถึงมือผู้บริโภค ตามหลัก BCG Model เป็นการสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน 
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https://www.dailynews.co.th/news/1832720/ 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรชู “แตงโมหนองโดน” ต้นแบบการปลูกพืชใช้น  าน้อยจากจังหวัดสระบุรี ในโครงการ

พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชใช้น  าน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร            
โดยเกษตรกรปลูกแตงโม ในพื นที่อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ซึ่งเกษตรกรมีวิธีการให้น  าแตงโมที่มีความพิเศษและ
แตกต่างจากที่อ่ืน คือ ในช่วงหยอดเมล็ดจนถึงระยะต้นกล้า จะรดน  าด้วยวิธีการตักหาบ ต่อมาในช่วงเจริญเติบโตจนถึง     
ออกผลผลิต เกษตรกรจะใช้สายยางรดน  าแทน ซึ่งการรดน  าลักษณะนี ส่งผลดีต่อแตงโม 3 ด้าน 

1. ลดโรคและแมลงศัตรูพืช เนื่องจากการตักหาบและการรดน  าแบบใช้สายยาง จะช่วยลดปัญหาการเกิด        
โรคราน  าค้าง ที่มักจะมีการระบาดมากในช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่มีความต่างของอุณหภูมิมาก เพราะอุณหภูมิต่ าลงในเวลา
กลางคืนและอุณหภูมิสูงขึ นในเวลากลางวัน 

2. ลดวัชพืช เนื่องจากเกษตรกรให้น  าบริเวณโคนต้น หรือใกล้เคียงบริเวณรากโดยตรง ท าให้ความชื นในบริเวณ
อ่ืนมีน้อย ส่งผลให้วัชพืชเจริญเติบโตน้อย จึงสามารถก าจัดได้โดยใช้แรงงานคนแทนการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช ช่วยให้       
ลดต้นทุนการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช และเพ่ิมความปลอดภัยให้ผลผลิตด้วย 

3. ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะปลูกแตงโมแบบขุดหลุมหยอดเมล็ด ที่เน้นการ
ใช้แรงงานของสมาชิก และคนในครัวเรือนเป็นหลัก อีกทั งไม่มีการคลุมพลาสติกเพ่ือป้องกันวัชพืช จึงเป็นการลดต้นทุนค่าจ้าง
แรงงานไถ ยกร่อง และวางผ้าพลาสติกคลุมดิน 

ด้วยวิธีการปลูกแตงโมด้วยลักษณะเฉพาะของเกษตรกร โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานี  ท าให้
แตงโมของอ าเภอหนองโดนมีคุณภาพ หวาน กรอบ อร่อย และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมาหลายสิบปีแล้ว อีกทั งสินค้ายังมี
ความพิเศษ ที่ 1 ปีจะมีเพียงครั งเดียว โดยปลูกหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั น 
ในช่วงเวลาดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร นายอ าเภอหนองโดน พร้อมกับหน่วยงานราชการในอ าเภอหนองโดน จังหวัด
สระบุรี ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ซื อ “แตงโมหนองโดน” จากเกษตรกร ซึ่งจะน าแตงโมจากสวนมาตั งร้านขายบริเวณถนน
หนองโดน-บ้านหมอ จ.สระบุรี ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 นี  
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กรมส่งเสริมการเกษตรชู “แตงโมหนองโดน” ต้นแบบการปลูกพืชใช้น  าน้อยจากจังหวัดสระบุรี ในโครงการ
พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชใช้น  าน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร             
โดยเกษตรกรปลูกแตงโม ในพื นที่อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ซึ่งเกษตรกรมีวิธีการให้น  าแตงโมที่มีความพิเศษและ
แตกต่างจากที่อ่ืน คือ ในช่วงหยอดเมล็ดจนถึงระยะต้นกล้า จะรดน  าด้วยวิธีการตักหาบ ต่อมาในช่วงเจริญเติบโตจนถึงออก
ผลผลิต เกษตรกรจะใช้สายยางรดน  าแทน ซึ่งการรดน  าลักษณะนี ส่งผลดีต่อแตงโม 3 ด้าน คือ  

1. ลดโรคและแมลงศัตรูพืช เนื่องจากการตักหาบและการรดน  าแบบใช้สายยาง จะช่วยลดปัญหาการเกิดโรค
ราน  าค้าง ที่มักจะมีการระบาดมากในช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่มีความต่างของอุณหภูมิมาก เพราะอุณหภูมิต่ าลงในเวลา
กลางคืนและอุณหภูมิสูงขึ นในเวลากลางวัน 

2. ลดวัชพืช เนื่องจากเกษตรกรให้น  าบริเวณโคนต้น หรือใกล้เคียงบริเวณรากโดยตรง ท าให้ความชื น         
ในบริเวณอ่ืนมีน้อย ส่งผลให้วัชพืชเจริญเติบโตน้อย จึงสามารถก าจัดได้โดยใช้แรงงานคนแทนการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช    
ช่วยให้ลดต้นทุนการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช และเพ่ิมความปลอดภัยให้ผลผลิตด้วย 

3. ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะปลูกแตงโมแบบขุดหลุมหยอดเมล็ด ที่เน้น
การใช้แรงงานของสมาชิก และคนในครัวเรือนเป็นหลัก อีกทั งไม่มีการคลุมพลาสติกเพ่ือป้องกันวัชพืช จึงเป็นการลดต้นทุน
ค่าจ้างแรงงาน ไถ ยกร่อง และวางผ้าพลาสติกคลุมดินด้วยวิธีการปลูกแตงโมด้วยลักษณะเฉพาะของเกษตรกร โดยการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานี  ท าให้แตงโมของอ าเภอหนองโดนมีคุณภาพ หวาน กรอบ อร่อย และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
มาหลายสิบปีแล้ว อีกทั งสินค้ายังมีความพิเศษที่ 1 ปีจะมีเพียงครั งเดียว โดยปลูกหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว ช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั น ในช่วงเวลาดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร นายอ าเภอหนองโดน พร้อมกับหน่วยงาน
ราชการในอ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ซื อ”แตงโมหนองโดน” จากเกษตรกร ซึ่งจะน าแตงโม
จากสวนมาตั งร้านขายบริเวณถนนหนองโดน – บ้านหมอ จ. สระบุรี ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 นี  

 


