


เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Protect PLANTS
เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำ�งานในพื้นทำี่

➊	ส�ำหรับระบบ	iOS	เข้ำไปที่	App	Store	และระบบ	Android	เข้ำไปที่	Google	Play	Store

➋	พิมพ์ค�ำว่ำ	“กรมส่งเสริมกำรเกษตร”	หรือ	“Protect	PLANTS”	ในช่องค้นหำ

➌	กดดำวน์โหลด	แอปพลิเคชัน

➍	ดำวน์โหลดจำก	QR	CODE	Protect	PLANTS

เรียนรู้ค�ศัพทำ์ด้านการเกษตร 5 ภาษาอาเซียน
(ไทำย เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา บาฮาซา)

ฝึกอ่านค�าศัพท์ พร้อมฟังเสียงจากเจ้าของภาษา
8 หมวดค�าศัพท์

l	ตัวเลข	 l	วัน	เดือน	และฤดูกำล	 l	ค�ำทักทำย	และอื่นๆ	
l	กำรเกษตร	 l	ผัก	สมุนไพร	และเครื่องเทศ
l	ผลไม้	 l	พืชไร่	และไม้ยืนต้น	 l	สัตว์ทำงกำรเกษตร

ศัพท์เกษตร
5 ภาษาอาเซียน

ระบบปฏิบัติกำร	Android	4.1	ขึ้นไป
หรือ	พิมพ์ค�ำค้นหำ	“ศัพท์เกษตร”
และ	“AC	AGRI	VOCAB”

สามารถ Download ได้ที่

*

*

วัตถุประสงค:์ เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำม
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ควำมเข้ำใจ	รวมท
ั้งอุดมกำรณ์ในกำร

ท�ำงำนเพื่อเกษตร
กร	ของเจ้ำหน้ำที่ส

่งเสริมกำรเกษตรท
ุกระดับ

ทำี่ปรึกษา: นำยส�ำรำญ	สำรำบรรณ์	
อธิบดีกรมส่งเสริม

กำรเกษตร

l	ว่ำที่ร้อยตรี	สมสว
ย	ปัญญำสิทธิ์	รอง

อธิบดีกรมส่งเสริม
กำรเกษตร

l	นำงดำเรศร์	กิตต
ิโยภำส	รองอธิบดีก

รมส่งเสริมกำรเกษ
ตร

l	นำงกุลฤดี	พัฒนะอิ่ม	รองอธิบดีก
รมส่งเสริมกำรเกษ

ตร

l	นำยชำตรี	บุญนำ
ค	รองอธิบดีกรมส

่งเสริมกำรเกษตร

อ�นวยการ: นำงรุจิพร	จำรุพงศ์	ผู้อ�ำ
นวยกำรกลุ่มพัฒนำสื่อส่งเสริมกำรเ

กษตร

บรรณาธิการ: นำยสุรนันท์	หล�ำริ้ว

กองบรรณาธิการ: นำงสำวพนิดำ	ธรรมสุร
ักษ์	l	นำยพงษ์เพ

ชร	วงศ์โสภำ 

l	นำงสำวอ�ำไพพงษ
์	เกำะเทียน	l	นำง

สำวคันธรส	เงินเร
ืองโรจน์

ส�นักงาน: กลุ่มพัฒนำสื่อส่งเสริมกำรเ
กษตร	

ส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเท
คโนโลยี	กรมส่งเส

ริมกำรเกษตร

โทรศัพท์/โทรสำร	
0	2579	9546

E-mail	:	agrimed
ia1@gmail.com

พิมพ์ทำี่: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำร
เกษตรแห่งประเทศ

ไทย	จ�ำกัด



บอกกล่าวเล่าสิบ

 เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคมที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เสด็จเถลิงถวัลยรำชสมบัติ	เป็นพระมหำกษัตริย์รัชกำลที่	10	แห่งรำชวงศ์จักรี	
โดยพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกตำมขัตติยรำชประเพณีสมบูรณ์พร้อมด้วยพระบรมรำชอิสริยยศ	ครบถ้วนทุกสิ่งสรรพแล้ว	 
ในโอกำสนี้	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระปฐมบรมรำชโองกำรว่ำ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด  

และครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”	 ยังควำมปลำบปล้ืมปีติสุขแก่ 
ผองพสกนิกรชำวไทยทั่วประเทศ
	 ในมหำมงคลสมยัพเิศษนี	้กรมส่งเสรมิกำรเกษตรจะร่วมกนัปฏบิตัหิน้ำทีส่นองพระรำชปณธิำนในกำรสบืสำน
รักษำ	และต่อยอด	ตำมพระปฐมบรมรำชโองกำรอย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถ	เพื่อควำมเจริญรุ่งเรืองของประเทศชำติ	
และควำมผำสุกของประชำชนสืบไป
	 และเมื่อวันที่	 9	 พฤษภำคม	 2562	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ	 พระบรมรำชินี	 
เสด็จพระรำชด�ำเนินไปในกำรพระรำชพิธีจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ	ณ	 บริเวณมณฑลพิธีท้องสนำมหลวง	 เพื่อควำม 
เป็นสิริมงคลแด่พืชพันธุ์ธัญญำหำรและบ�ำรุงขวัญเกษตรกร	 และได้พระรำชทำนโล่รำงวัลแก่เกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ	 
สถำบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ	สหกรณ์ดีเด่นแห่งชำติ	และปรำชญ์เกษตรของแผ่นดิน	ประจ�ำปี	2562
	 จึงถือเป็นกำรเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ในปีนี้	 ซึ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตรได้กำรจัดงำน	 Field	 Day	 ในช่วงของ 
กำรเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ทุกปี	 ในช่วงเวลำที่สอดคล้องกับเกษตรกรปลูกพืชพันธุ์ส�ำคัญที่ในแต่ละพื้นที่	 อำศัย 
กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำก	 ศพก.	 จ�ำนวน	 882	 ศูนย์ทั่วประเทศ	 เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่เหมำะสมส�ำหรับกำรเริ่มต้นผลิตพืชในพื้นที่
	 สิง่ส�ำคญัคอื	กำรข้ึนทะเบยีนเพือ่ใช้ยนืยนัตวัตนเพือ่รบัสทิธปิระโยชน์ของเกษตรรำยใหม่หรอืปรบัปรงุทะเบยีน
เกษตรกรและรักษำสภำพกำรเป็นเกษตรกรของเกษตรกรรำยเดิม	 ซึ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตรได้อ�ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งที่ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอ	และแอปพลิเคชัน	FARMBOOK
	 ในปัจจุบันมีปัจจัยหลำยอย่ำงที่ท�ำให้กำรผลิตสินค้ำเกษตรต้องมีกำรปรับตัว	 กำรใช้พันธุ์พืชท่ีดีก็เป็น 
ปัจจัยหน่ึงท่ีท�ำให้ผลผลิตมีคุณภำพและตรงกับควำมต้องกำรของตลำด	 หรือปรับเปล่ียนวิถีในกำรท�ำกำรเกษตร	 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค	 เช่น	 จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร	 จังหวัด
กำญจนบุรีและจังหวัดนครพนมปรับเปลี่ยนมำปลูกสวนไม้ผล	เป็นต้น

กองบรรณาธิการ

พฤษภาคม 2562

ทำรงพระเจริญ
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สุดเจ๋ง!	เกษตรกรต้นแบบกำรปลูกไม้ผลจังหวัดนครพนม	 4 
ทดลองปลูกทุเรียนได้ผลแล้วกว่ำ	30	ปี	สร้ำงรำยได ้
ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

แมลงวันไผ่...ศัตรูพืชอุบัติใหม่ที่น่ำจับตำมอง	 6

แนะน�ำ	2	รองอธิบดีฯ	คนใหม่	 10

พืชพันธุ์ดีเพื่อพัฒนำคุณภำพผลผลิตทำงกำรเกษตร	 12
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เกษตรกรและสถำบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ	ปี	62	 16

พลิกชีวิตเกษตรกรท�ำนำ	สู่ผลไม้ล�้ำค่ำแห่งหุบเขำไทรโยค	 22

ชำยคำ	DOAE	 24

งำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกำรผลิตใหม่	 26 
(Field	Day)	ยำงพำรำ	ที่	ศพก.อ.ปะเหลียน	จ.ตรัง

ตะลอนไทย	ตะลุยเที่ยว	 30 
รำยกำรน้องใหม่ของสถำนีวิทยุเกษตร

พริกทอดกรอบงำขำว	 ในปกหลัง

ลดต้นทุนเกษตร 26

สาระเกษตร 22
30
สาระเกษตร

ในปกหลัง
DO And Eat
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 นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม	กล่ำวว่ำ	จังหวัด
นครพนมมีแนวทำงในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตพืชที่ปลอดภัยและ 
จัดกำรผลผลิตทำงกำรเกษตร	 นอกจำกพืชผักแล้วยังให้ควำมส�ำคัญกับไม้ผล 
ที่ส�ำคัญซ่ึงจะช่วยพัฒนำเศรษฐกิจและสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดนครพนมมำกยิ่งขึ้น	 โดยได้ก�ำหนดให้สวนเอื้อวิมำนเป็นแหล่งเรียนรู้
เรื่องกำรดูแลจัดกำรสวนทุเรียนคุณภำพ

เกษตรมิติใหม่
เรียบเรียง-ภำพ	:	ว่ำที่	ร.ต.อำทิตย์	อุ่นนำแซง
ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครพนม

สุดเจ๋ง!
เกษตรกรต้นแบบการปลูกไม้ผลจังหวัดนครพนม
ทำดลองปลูกทำุเรียนได้ผล แล้วกว่า 30 ปี
สร้างรายได้ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

	 สวนเอื้อวิมำนมีลักษณะเด่นที่น่ำสนใจ	
คือ	 (1) การเตรียมสภาพดินให้มีความอุดม

สมบูรณ์ ด้วยกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์	 ปุ๋ยหมักชีวภำพ
และใช้ประโยชน์จำกกิง่และใบทเุรยีนทีต่ดัแต่งออก	 
โดยสุมไว้ใต้ทรงต้น	 ปล่อยให้ผุพัง	 ท�ำให้ดินดีขึ้น 
แล้วก็กลำยเป็นปุ๋ยให้ต้นทุเรียน	(2) ท�าปุ๋ยหมัก

ชีวภาพจากวัสดุหาง่ายในพื้นที่ เช่น	 ใบต�ำลึง
หรือผักบุ้ง	 กล้วยน�้ำว้ำ	 เป็นต้น	 น�ำมำคลุกเคล้ำ 
กับน�้ำตำลทรำยแดงแล้วน�ำไปหมักให้สลำยตัว 
จนได้ที่	 สำมำรถใช้เป็นปุ๋ยทำงใบ	 หรือทำงดิน	 
ท�ำให้ต้นทุเรียนได้รับฮอร์โมนและธำตุอำหำรที่เป็น 
ประโยชน์และเป็นสำรไล่แมลงศัตรูทุเรียนบำงชนิด
ได้อกีด้วย	(3) การให้น�า้ต้นทเุรยีนตลอดปี แต่ให้ 
ในระดับท่ีเหมำะสมตำมช่วงเวลำ	 แสงแดด	 และ
ฤดูกำล	ช่วยให้ต้นทุเรียนมีควำมแข็งแรง	สำมำรถ 
ได้รับธำตุอำหำรจำกดินตลอดฤดู	 ช่วยในกำร 
ย่อยสลำยอินทรียวัตถุ	 และปรับสภำพแวดล้อม 

	 ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครพนม	 ได้ด�ำเนินกำรส่งเสริม 

ให้เกษตรกรหันมำปลูกไม้ผลทดแทนกำรปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที ่

ที่ไม่เหมำะสม	เพื่อช่วยสร้ำงอำชีพและรำยได้	รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภำพ

ในกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่มีคุณภำพ

วารสาร
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ในดินให้เหมำะสม	 มีผลต่อจ�ำนวนประชำกร 
ของไส้เดือนดินท่ีเพิ่มข้ึนซึ่งเป็นประโยชน์ต ่อ 
ต้นทุเรียนแบบถำวร	(4) การใส่ปุ๋ยเคมี พิจำรณำ
ตำมควำมต้องกำรของต้นทุเรียน	 โดยกำรสังเกตดู 
ใบและปริมำณผลผลิตท่ีตัดออกจำกสวนหรือต้น	
กำรใส่ปุ๋ยมูลไก่	 ปุ๋ยหมักชีวภำพ	 เพื่อลดต้นทุน
กำรผลิต	 (5) การตัดแต่งผลทุเรียนเพื่อเลี้ยง

ไว้ในปริมาณที่พอเหมาะ	 เลือกขนำดของกิ่ง 
ที่ไว้ผล	 จ�ำนวนผลทุเรียนต่อกิ่ง	 จ�ำนวนผลทุเรียน 
ต่อช่อ	 และกำรเลือกตัดแต่งผลที่ไม่ต้องกำรทิ้งไป	
และ	 (6) มีการวางแผนการผลิตและบริหาร

จัดการสวนอย่างเป็นระบบ	ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำย	
รำยรับทำงระบบบัญชี	 และประยุกต์ใช้ทรัพยำกร
ที่มีอยู่ในพื้นที่โดยกำรเรียนรู้และประเมินผล	 และ
เป็นผู้น�ำด้ำนควำมรู้และกำรปฏิบัติในชุมชนและ
บุคคลทั่วไป

	 ด้ำนนำงบุญเอื้อ	 ไชยสิทธิ์	 เกษตรกรเจ้ำของบ้ำนสวนเอื้อวิมำน	 
เล่ำว่ำ	 ตนเองและสำมีได้เริ่มต้นซื้อท่ีดินว่ำงเปล่ำ	 จ�ำนวน	 33	 ไร่	 ท�ำเป็น 
สวนเกษตรพอเพียง	 ตำมแนวทำงพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยู่หัว	 รัชกำลท่ี	 9	 โดยปลูกสวนผลไม้นำนำชนิด	 ซึ่งเร่ิมต้นได้ซื้อ 
กิ่งพันธุ์ต้นทุเรียนมำปลูกท้ังหมด	 รวม	 100	 ต้น	 แยกเป็น	 พันธุ์หมอนทอง	 
50	 ต ้น	 และพันธุ ์ชะนีอีก	 50	 ต ้น	 นอกจำกนี้ ในสวนยังปลูกผลไม  ้
หลำกหลำยชนิด	 เพื่อเป็นกำรทดลอง	 อำทิ	 มังคุด	 มะยงชิด	 มะปรำง	 
เงำะโรงเรียน	ลิ้นจี่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนม	คือ	พันธุ์	นพ.1	และแก้วมังกร
	 หลังจำกกำรปลูกประมำณ	 5-6	 ปี	 ต ้นทุเรียนเริ่มให้ผลผลิต	 
เมื่อน�ำมำรับประทำนพบว่ำมีควำมอร่อยไม่แพ้ทุเรียนทำงภำคกลำง	 และ 
ตะวันออก	 เมื่อมีผลผลิตมำกขึ้น	 จึงเก็บขำยสู่ตลำดสร้ำงรำยได้	 รวมกับ 
ผลไม้อีกหลำกหลำยชนิด	 สร้ำงรำยได้เดือนละหลำยหม่ืนบำท	 ที่ส�ำคัญ 
ยังได้เปิดเป็นแหล่งศึกษำเท่ียวชมสวนเกษตรทำงเลือก	 ให้ประชำชน	 
นักท่องเท่ียว	 ได้มำเท่ียวชมศึกษำ	 มีผู ้สนใจเข้ำมำศึกษำเยี่ยมชม	 และ 
มำเที่ยวชมธรรมชำติ	ชิมรสชำติทุเรียนนครพนม
 “พ้ืนท่ีภาคอีสานทุเรียนมีปลูกน้อย ซ่ึงจังหวัดนครพนม ถือเป็น 

ที่เดียว และยืนยันว่าคุณภาพไม่แพ้ทุเรียนขึ้นชื่อทาง จังหวัดระยอง หรือ 

จังหวัดจันทบุรี และพร้อมให้ค�าปรึกษาแนะน�าเป็นวิทยาทาน เพราะ

ได้ศึกษาทดลองปลูกมานานกว่า 20 ปี เน้นปลอดสารพิษ ไม่มีสารเคมี  

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปลูกแบบผสมผสานเข้าใจธรรมชาติและการอยู่ 

ร่วมกันของพืชทุกชนิดภายในสวน” นางบุญเอื้อ ไชยสิทธิ์ กล่าว n

❝

❞

ได้ศึกษาทำดลองปลูกมานาน
กว่า 20 ปี เน้นปลอดสารพิษ 
ไม่มีสารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทำรีย์ 
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 Acanthonevra vaga	(Wiedemann)	 Acroceratitis plumosa	(Hendel)	 Acrotaeniostola quinaria	(Coquillett)

 Enicoptera gigantea	(Enderlein)	 Euphranta striatella	(van	der	Wulp)	 Felderimyia fuscipennis	(Hendel)

	 Ptilona	confinis	(Walker)	 Gastrozona fasciventris	(Macquart)	 Taeniostola vittgera	(Bezzi)

เกษตร 360 ํ
เรียบเรียง	:	ชำนนท์	มณีรัตน์
กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย

แมลงวันไผ่...
ศัตรูพืชอุบัติใหม่ทำี่น่าจับตามอง
	 ไผ่เป็นพืชในวงศ์	 Gramineae	 เป็นพืชเขตร้อนและมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง	 จำกกำรศึกษำของ	 

Anantachote	 (1993)	 พบว่ำไผ่มีทั้งหมด	 1,250	 ชนิด	 และในประเทศไทยมีไผ่ประมำณ	 60	 ชนิด	 เป็นพืชที่มี 

ควำมส�ำคัญทำงเศรษฐกิจ	สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ	 ได้อย่ำงมำกมำย	 ไผ่แต่ละพันธุ์มีคุณสมบัติที่แตกต่ำงกัน 

ออกไป	 อย่ำงไรก็ตำม	Chunram	 (1993)	 พบว่ำกำรปลูกไผ่นั้นยังประสบปัญหำต่ำงๆ	 จำกแมลงศัตรูพืชโดยเฉพำะ 

อย่ำงยิ่งแมลงวันไผ่	 (Bamboo-shoot	 fruit	 flies)	 พบกำรเข้ำท�ำลำยของแมลงวันไผ่ครั้งแรกในประเทศไทย 

เมื่อปี	 พ.ศ.	 2538	 จ�ำนวน	 7	 ชนิด	 ในบริเวณภำคใต้ของประเทศไทย	 (Permkam,	 1995)	 และในปี	 พ.ศ.	 2548	 

พบแมลงวันไผ่เพิ่มขึ้นรวมทั้งหมดมี	9	ชนิด	(Permkam,	2005)	

อ้ำงอิงจำก	Permkam	(2005)
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 สายพันธุ ์ไผ่ทำี่เป็นพืชอาหารของแมลงวันไผ่ 
(แมลงวันผลไม้ในประเทศไทย,	 2544)	 ได้แก่	 (1)	 ไผ่บงป่ำ	 
(Bambusa nutans	 Wall	 ex	 Munro)	 (2)	 ไผ่ตง	 (Dendro 
calamus asper	Backer)	(3)	ไผ่ปอลูน	(Dendrocalamus	sp.)	
(4)	ไผ่เหลือง	(Bambusa vulgaris Schrader)	(5)	ไผ่ซำงบ้ำน	 
(Dendrocalamus strictus	 Nees)	 (6)	 ไผ่ไร่หวำน	 (Gigan 
tochloa albo-ciliata	 Kurz)	 (7)	 ไผ่บงบ้ำน	 (Bambusu  
tulda	 Roxburgh)	 (8)	 ไผ ่ซำงดอย	 (Dendrocalamus  
membranaceus Munro)	 (9)	 ไผ่รวกแดง	 (Thyrsostachys 
siamensis	 Kurz	 ex.	 Munro)	 (10)	 ไผ่ไร่ลอ	 (Gigantochloa  
nigrociliata	 Kurz)	 และ	 (11)	 ไผ่รวกด�ำ	 (Thyrsostachys  
oliveri Gamble)

 การเก็บตัวอย่างไผ่ในแปลงทำี่คาดว่าถูก
ทำ�ลายโดยแมลงวันไผ่นั้น เนื่องจำกยังไม่สำมำรถสืบค้น
รำยงำนหรือกำรศึกษำเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงวันไผ่	 ดังนั้น	 
กำรลงพื้นที่ส�ำรวจแปลงไผ่ของเกษตรกรในต�ำบลหนองหว้ำ	
อ�ำเภอเขำฉกรรจ์	 จังหวัดสระแก้ว	 หลังจำกได้รับแจ้งกำร 
พบศัตรูพืชในไผ่	 จำกกลุ่มอำรักขำพืช	 ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด
สระแก้ว	 และกรมส่งเสริมกำรเกษตรได้วินิจฉัยไว้ในเบื้องต้น 
ว่ำเป็นแมลงวันผลไม้	 จึงได้เก็บตัวอย่ำงของหน่อไม้ไผ่ที่คำดว่ำ 
ถูกท�ำลำยโดยแมลงวันไผ่	 และน�ำตัวอย่ำงของหน่อไม้ไผ่ที่ได้ 
มำบรรจุในกล่องพลำสติกใส	 ภำยในบรรจุด้วยขี้เลื่อยละเอียด 
นำนประมำณหนึ่งเดือนจะพบดักแด้ของแมลงวันไผ่	 จำกนั้น
แยกเอำเฉพำะดักแด้ไปเพำะเลี้ยงในกรงตำข่ำยที่สำมำรถ 
ระบำยอำกำศได้	 โดยให้น�้ำและอำหำรเทียม	 (ยีสต์โปรตีน 
ผสมน�้ำตำลทรำย)	แก่ตัวเต็มวัย	

ลักษณะหน่อไม้ไผ่ที่ถูกแมลงวันผลไม้ท�ำลำย	ณ	ต�ำบลหนองหว้ำ	อ�ำเภอเขำฉกรรจ์	จังหวัดสระแก้ว
จำกกำรลงพื้นที่ส�ำรวจ	เมื่อวันที่	3	ตุลำคม	2561	

ชำนนท์	มณีรัตน์	กรมส่งเสริมกำรเกษตร	(2562)

ตัวอย่ำงหน่อไม้ไผ่ที่เก็บจำกแปลงเกษตร	ต�ำบลหนองหว้ำ	 
อ�ำเภอเขำฉกรรจ์	จังหวัดสระแก้ว

ทัศนีย์	สระเด็ดน้อย	กรมส่งเสริมกำรเกษตร	(2562)
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	 จำกกำรศึกษำเบื้องต้นพบว่ำ	 ตัวเต็มวัยของแมลงวันไผ่
สำมำรถด�ำรงชีวิตได้ด้วยอำหำรเทียมแต่ไม่สำมำรถขยำยพันธุ์ได	้ 
ถึงแม้จะมีควำมพยำยำมล่อแมลงวันไผ่ให้วำงไข่ด้วยหน่อไม้สด	 
แต่ก็ยังไม่ประสบควำมส�ำเร็จ	

❝

❞

เกษตรกรทำั่วไปทำี่สงสัยว่า
หน่อไม้มีลักษณะอาการดังกล่าว

จะต้องก�จัดแมลงวันไผ่ในเบื้องต้น
โดยการขุดหรือตัดหน่อทำี่ต้องสงสัย 

น�ไปเผาไฟหรือทำ�ลาย
นอกแปลงปลูก 

 การส�รวจพื้นท่ีำและการศึกษาเบื้องต้น 
ในครั้งนี้ท�ำให้ทรำบว่ำ	ปัจจุบันมีแมลงวันไผ่ไม่น้อยกว่ำ	5	ชนิด	 
กลับมำอุบัติใหม่สร้ำงควำมเสียหำยแก่กำรผลิตหน่อไม้ไผ	่ 
จนเกษตรกรสำมำรถสังเกตได้	 แม้เรำยังไม่สำมำรถจ�ำแนกชนิด
ได้อย่ำงชัดเจนว่ำเป็นแมลงวันไผ่ชนิดใดอยู่ในตระกูลไหน	 แต่ก ็
สำมำรถยืนยันได้ว่ำหน่อไม้ไผ่ท่ีมีกำรเข้ำท�ำลำยของแมลงวัน
ไผ่น้ันมีลักษณะแห้ง	 ไม่สำมำรถเก็บผลผลิตได้	 หน่อไผ่ที่ถูก 
เข้ำท�ำลำยใหม่จะมีกำบหน่อสีน�้ำตำลและแห้งเป็นหย่อมๆ	 
เมื่อลอกกำบหน่อไผ่ออกจะเห็นไข่แมลงวันผลไม้ถูกวำงอยู่ใน 
ซอกระหว่ำงกำบใบ	 อำจพบตัวหนอนของแมลงวันไผ่อำศัย 
กัดกินอยู่ภำยในหน่อ	 ดังนั้นเกษตรกรทั่วไปที่สงสัยว่ำหน่อไม้
มีลักษณะอำกำรดังกล่ำวจะต้องก�ำจัดแมลงวันไผ่ในเบื้องต้น
โดยกำรขุดหรือตัดหน่อที่ต้องสงสัย	 น�ำไปเผำไฟหรือท�ำลำย
นอกแปลงปลูก	 เพียงเท่ำนี้ก็จะเป็นกำรตัดวงจรหรือลดจ�ำนวน
ประชำกรของแมลงวันไผ่ในธรรมชำติได ้ n

ดักแด้แมลงวันไผ่	และกำรเลี้ยงตัวเต็มวัยภำยในห้องปฏิบัติกำร
วีรวรรณ	สุขอ�ำนวยพร	และพัชรำ	ค�ำจริง	กรมส่งเสริมกำรเกษตร	(2562)

เอกสารอ้างอิง
เกสร	สุนทรเสรี.	2544.	ไม้ไผ่มหัศจรรย์. บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำณิชย์	จ�ำกัด.	กรุงเทพฯ.	124	น.	
ประเชิญ	สร้อยทองค�ำ.	2547.	การปลูกและการจัดการสวนไผ่ในการพัฒนาทรัพยากรไม้ไผ่อย่างยั่งยืน.	กรมป่ำไม้และองค์กำรป่ำไม้เขตร้อนระหว่ำง
ประเทศ.	กรุงเทพฯ.	48	น.
Anantachote,	A.	1991.	Attracttive Bamboos in Thailand. Sponcered by IDRC and CDRI.	Aksorn-Siam	Printing	Ltd.,	Bangkok.
Chunram,	S.	1993.	Species and life history of bamboo-shoot weevils.	J.	Ent.	Zool.	15(4):	174-190.
Permkam,	S.	1995.	Bamboo shoot fruit flies in southern Thailand. Songklanakarin.	J.	Sci.	Tech.	17(3):	229-238.
Permkam,	S.	2005.	Bamboo-shoot fruit flies (Diptera : Tephritidae) of southern Thailand.	Songklanakarin	J.	Sci.	Technol.	27(2):	224-237.
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ข้อมูล-ภำพ	:	ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

ทำี่นี่...กรมส่งเสริม

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนทำี่ 3

ด้านการศึกษา :

v	 บริหำรธุรกิจบัณฑิต	(กำรจัดกำรทั่วไป)	มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ด้านต�าแหน่งหน้าที่ส�าคัญ : 

v	 พ.ศ.	2560-2562	ผู้อ�ำนวยกำรกองแผนงำน
v	 พ.ศ.	2558-2560	ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง
v	 พ.ศ.	2555-2557	ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบงำนคลัง	กองคลัง
ผลงานส�าคัญที่ผ่านมา : 

v	 รำงวัลเจ้ำนำยในฝัน	 (Dream	 Boss)	 จำกกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำร 
กำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง	รุ่นที่	63	ปี	2558

v	 บริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง	 ส่งผลให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้รับ 
รำงวัลประกำศเกียรติคุณด้ำนกำรเบิกจ่ำยดีเด่น	 ในพิธีมอบรำงวัลองค์กร 
ที่มีควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง	 ครั้งที่	 3	 
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2559

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ :	ประถมำภรณ์มงกุฏไทย
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน/งานที่ก�ากับ

ดูแล :	 ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม	 ส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย	ี 
กองคลัง	 กองแผนงำน	 ส�ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรท่ี	 5	 จังหวัด
สงขลำ	 และส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ	 โครงกำรและ 
งำนอื่นๆ	ที่อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตรมอบหมำย

แนะน� 2 รองอธิบดีฯ คนใหม่
	 ตำมท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้มีค�ำสั่งที่	 789/2562	 ลงวันที่	 2	 เมษำยน	 2562	 แต่งตั้งนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม  
และนายชาตรี บุญนาค	 เป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 นั้น	 จึงขอแนะน�ำประวัติและผลงำนที่ส�ำคัญของรองอธิบด ี
กรมส่งเสริมกำรเกษตรคนใหม่ให้ได้รู้จักกัน	ดังนี้
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นายชาตรี บุญนาค
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนทำี่ 4

ด้านการศึกษา :

v	 เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต	(ส่งเสริมกำรเกษตร)
	 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
v	 ส่งเสริมกำรเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต	(ส่งเสริมกำรเกษตร)
	 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ด้านต�าแหน่งหน้าที่ส�าคัญ :

v	 พ.ศ.	2559-2562	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำ
	 	 กำรเกษตรที่	3	จังหวัดระยอง
v	 พ.ศ.	2558-2559	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำ
	 	 กำรเกษตรที่	2	จังหวัดรำชบุรี
v	 พ.ศ.	2556-2558	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำ
	 	 กำรเกษตรเขตที่	6	จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานส�าคัญที่ผ่านมา : 

v พ.ศ.	 2559	 ร่วมจัดงำนส่งเสริมและประชำสัมพันธ์สินค้ำไทยในสำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพเมียนมำร์

v	 พ.ศ.	2560	คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ�ำกรมส่งเสริมกำรเกษตร
v	 พ.ศ.	2562	อนุกรรมกำรใน	อ.ก.พ.	สำมัญ	ประจ�ำกรมส่งเสริมกำรเกษตร
v	 รับผิดชอบงำนโครงกำรพักช�ำระหนี้	 ส่งผลให้เกษตรกรได้รับกำรอบรม	

จ�ำนวน	 150,000	 ครัวเรือน	 และมีรำยได้เพิ่มข้ึนต่อครัวเรือนประมำณ 
ปีละ	5,000-10,000	บำท

v	 มีควำมสำมำรถในกำรจัดกระบวนกำรกลุ่ม	 ส่งผลให้ได้รับรำงวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ	 เช่น	 กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น	 กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรดีเด่น	
เป็นต้น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ : ประถมำภรณ์ช้ำงเผือก
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน/งานที่ก�ากับ

ดูแล : กองพัฒนำเกษตรกร	 กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน	 ส�ำนักงำนส่งเสริม 
และพัฒนำกำรเกษตรที่	 1,	 2,	 3	 และส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดท่ีอยู่ในเขต 
รับผิดชอบ	โครงกำรและงำนอื่นๆ	ที่อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตรมอบหมำย n
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เรียบเรียง-ภำพ	:	พงษ์เพชร	วงศ์โสภำ
ส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

เทำคโน...เกษตร

	 กำรผลิตสินค้ำเกษตรในปัจจุบัน	มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกในอดีตหลำยอย่ำง	ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งแวดล้อม	

เทคโนโลยีกำรผลิต	ประชำกรท่ีเพิ่มสูงขึ้น	ควำมต้องกำรของผู้บริโภค	 และทิศทำงกำรตลำด	ส่งผลให้

เกษตรกรในยุคปัจจุบันต้องมีกำรปรับตัว	 และปรับเปลี่ยนวิถีในกำรท�ำกำรเกษตร	 เพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้บริโภคที่หันมำใส่ใจกับสุขภำพมำกขึ้น	 เรื่องควำมปลอดภัยจึงถูกหยิบยกขึ้นมำเป็นปัจจัย 

ในกำรเลือกซื้อ	รวมทั้งเป็นตัวก�ำหนดคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำเกษตร	เช่น	สินค้ำเกษตรปลอดภัย	

สินค้ำเกษตรอินทรีย์	เป็นต้น

	 เกษตรกรจึงจ�ำเป็นต้องให้ควำมส�ำคัญกับ
กระบวนกำรผลิตในทุกขั้นตอน	 โดยกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรให้มีคุณภำพและปลอดภัย	 ต้องเริ่มต้นต้ังแต่ 
กำรใช้พันธุ ์พืชที่ดี	 มีรูปลักษณ์	 รสชำติ	 และสีสัน	 
ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค	 มีควำมสม�่ำเสมอ
ในสำยพันธุ์	ทนทำนต่อโรคและแมลง	สำมำรถปรับตัว 
ให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมในพ้ืนที่ได้ดี	 และให้ผลผลิตสูง	 
โดยเกษตรกรต้องเลือกใช้พันธุ ์พืชให้เหมำะสมกับ 
สภำพกำรเพำะปลูก	 เช่น	 พื้นที่อยู่ในเขตชลประทำน
สำมำรถปลูกพืชที่ใช้น�้ำมำกได้	 แต่พื้นท่ีที่มีน�้ำน้อย 
ควรเลือกพืชท่ีใช้น�้ำน้อยในกำรผลิต	 เป็นต้น	 และ 
กำรเลือกใช้ส่วนขยำยพันธุ์ที่ดี	 ไม่ว่ำจะเป็นเมล็ดพันธุ	์
ต้นพันธุ์หรือท่อนพันธุ์	 ส�ำหรับใช้ในกำรเพำะปลูก	 
ร่วมกับกำรจัดกำรที่เหมำะสม	ทั้งในเรื่องของกำรให้น�้ำ	
กำรให้ปุ๋ย	และกำรดูแลรักษำ	เพื่อสร้ำงระบบกำรผลิต
ท่ีให้ได้ผลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีมีคุณภำพและปลอดภัย
ทั้งต่อเกษตรกรเองและผู้บริโภค

พันธุ์พืชพันธุ์ดี
เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตทำางการเกษตร
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	 โดยเฉพำะกำรปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ	 
มีกำรใช้พื้นท่ีในกำรปลูกมำก	 เพื่อต้องกำรผลผลิต
จ�ำนวนมำกอย่ำงอ้อยโรงงำนและมันส�ำปะหลัง	 ซึ่งวิธ ี
กำรขยำยพันธุ์ที่ถูกต้องและเหมำะสม	ดังนี้

 การขยายพันธุ์อ้อย ควรเลือกพันธุ์ที่มี
ควำมทนทำนต่อโรคและแมลง	 ปลอดโรคและแมลง	
เลือกพันธุ์ที่เหมำะสมกับพื้นที่และชนิดของดินที่ปลูก	
เลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง	มีควำมหวำนเฉลี่ย	12	ซี.ซี.เอส	 
ตรงตำมที่ตลำดต้องกำร	 โดยมีขั้นตอนกำรขยำยพันธุ	์
5	ขั้นตอน	ได้แก่
	 1.	 กำรเตรียมต้นกล้ำเพ่ือน�ำต้นอ่อนมำ 
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 โดยเลือกตัดต้นอ้อยจำกแปลง 
ที่ปลอดโรคในโรงเรือนกำงมุ้ง	 มีล�ำต้นสมบูรณ์	 อำย	ุ
8-10	 เดือน	ตัดเป็นท่อน	ท่อนละ	 1	 ตำ	 แล้วใส่รหัส
ประจ�ำล�ำและข้อตำที่ท�ำกำรเพำะเพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ในกำรสุ่มตรวจโรค	 จำกน้ันน�ำข้อตำอ้อยที่ได้มำ 
แช่น�้ำอุณหภูมิ	 52	 องศำเซลเซียส	 นำน	 30	 นำที	 
ทิ้งไว้	 24	 ช่ัวโมง	 แล้วแช่น�้ำร้อน	 50	 องศำเซลเซียส	
นำน	2	ชั่วโมง	เรียกว่ำ	Dual	Hot	Water	Treatment	
หรือ	 DHWT	 เสร็จแล้วจึงน�ำมำเพำะในกระบะทรำย	
โดยใช้ทรำยที่ผ่ำนกำรอบฆ่ำเชื้อที่	150	องศำเซลเซียส	
นำน	 3	 ชั่วโมง	 ระหว่ำงนี้หมั่นตรวจสอบควำมชื้น 
ให้คงที่	 จำกนั้น	 3-4	 สัปดำห์จะได้ต้นกล้ำเพ่ือน�ำไป
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

	 2.	 น�ำต้นอ้อยที่ได้มำท�ำควำมสะอำด	โดยตัด
ยอดอ่อนให้ชิดท่อนพันธุ์	 แล้วแต่งหน่อและตัดใบทิ้ง	 
ล้ำงท�ำควำมสะอำด	 และฟอกฆ่ำเชื้อในสำรละลำย 
โซเดียมไฮโปคลอไรท์	 ควำมเข้มข้น	 20	 %	 นำน	 
20	 นำที	 แล้วล้ำงออกด้วยน�้ำกล่ันที่ผ ่ำนกำรนึ่ง 
ฆ่ำเชื้อแล้ว	 จ�ำนวน	 3	 ครั้ง	 ครั้งละประมำณ	 3	 นำที	 
น�ำเข้ำตัดเน้ือเยื่อในตู้ปลอดเชื้อ	 หรือ	 Laminar	 flow	
ให้ได้ส่วนของเนื้อเยื่อเจริญปลำยยอด	หรือ	Meristem	
ซึ่งเป็นส่วนท่ีไม่มีท่อล�ำเลียงและปลอดจำกเช้ือสำเหตุ
ของโรคใบขำวอ้อย	 และน�ำมำเลี้ยงในอำหำรเหลว 
จนได้หน่ออ้อย
	 3.	 น�ำหน่ออ้อยท่ีได้เล้ียงต่อในอำหำรเหลว
ในขวดจนกระท่ังได้ต้นกล้ำที่แข็งแรง	 น�ำต้นกล้ำ 
ออกจำกขวด	 ล้ำงด้วยน�้ำ	 แยกขนำดของต้นกล้ำ	 
แช่รำกในน�้ำเปล่ำหรือน�้ำผสมสำรป้องกันเชื้อจุลินทรีย์
เป็นเวลำ	1	วัน
	 4.	 น�ำต้นอ้อยที่ได้ไปลงปลูกต่อในถำดที่มี
วัสดุเพำะคือพีทมอสและทรำย	 อัตรำส่วน	 2:1	 รดน�้ำ
ให้ชุ ่ม	 ควบคุมควำมชื้นให้เหมำะสม	 น�ำไปอนุบำล 
ในโรงเรือน	45-60	วัน
	 5.	 เม่ือได้ต้นกล้ำที่สมบูรณ์แล้ว	 จึงน�ำลง
แปลงปลูก	 หลังจำกกำรปลูกให้ส�ำรวจโรคและแมลง
ในแปลงปลูก	 พร้อมกับสุ่มตัวอย่ำงต้นอ้อยไปตรวจ 
เชื้อสำเหตุด้วยวิธีทำงชีวโมเลกุล
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	 ต่อมำจึง	 จัดทำ�แปลงพันธุ ์ขยาย 1 
คือ	แปลงที่ใช้ต้นพันธุ์อ้อยจำกแปลงพันธุ์หลัก	ซึ่งกำร 
น�ำพันธุ์หลักมำใช้ขยำยต่อในแปลงพันธุ์ขยำยสำมำรถ
ท�ำได้	 2	 แบบ	 คือ	 (1)	 ใช้ท่อนพันธุ์ปลูกแบบวำงล�ำ
โดยตรง	 ซึ่งจะสำมำรถขยำยได้ในอัตรำ	 พันธุ์หลัก	 
1	ไร่	ปลูกในแปลงขยำยได้	10	ไร่	และ	(2)	ใช้ต้นพันธุ์
จำกกำรตัดช�ำข้อตำก่อนน�ำไปปลูก	 ซึ่งวิธีกำรนี้จะ 
สำมำรถขยำยได้ในอัตรำ	 พันธุ์หลัก	 1	 ไร่	 ปลูกใน 
แปลงขยำยได้ประมำณ	80-100ไร่
	 ในกำรจัดท�ำแปลงพันธุ์อ้อย	 ระยะกำรปลูก 
จะมีควำมส�ำคัญด้ำนวัชพืช	 กำรปลูกระยะแคบ	 คือ	 
80-100	 เซนติเมตร	 สำมำรถลดปริมำณและควำม
รุนแรงของวัชพืชได้มำกกว่ำกำรปลูกระยะกว้ำง	 คือ	
140-160	 เซนติเมตร	 เนื่องจำกอ้อยสำมำรถคลุม 
วัชพืชได้เร็วกว่ำ	ระหว่ำงกำรปลูกให้ส�ำรวจโรคและแมลง
ในแปลงปลูก	 พร้อมกับสุ่มตัวอย่ำงต้นอ้อยไปตรวจ 
เชื้อสำเหตุด้วยวิธีทำงชีวโมเลกุล

	 ขั้นตอนสุดท้ำยคือ	การจัดทำ�แปลงอ้อย
ส�หรับส่งโรงงาน คือแปลงที่ใช้ต้นพันธุ ์อ้อย 
จำกแปลงขยำย	 1	 โดยน�ำต้นพันธุ์มำปลูกแบบวำงล�ำ	
โดยท�ำกำรยกร่องกว้ำง	 1.5	 เมตร	 ใช้วิธีกำรวำงพันธุ์
อ้อยเป็นล�ำเดี่ยวซ้อนล�ำกันครึ่งล�ำ	 หรือ	 2	 ล�ำคู่ตำม
ลักษะควำมแตกต่ำงของพันธุ์อ้อยที่ใช้ปลูก	 หรือใช้ 
กำรปลูกด้วยเครื่องปลูกซึ่งจะช่วยลดกำรใช้แรงงำน 
ในกำรปลูกลง	 โดยหลังกำรเตรียมดินไม่ต้องยกร่อง	 
แต่จะใช้เครื่องปลูกติดท้ำยแทรคเตอร์	 ซึ่งมีตัวเปิดร่อง
และช่องส�ำหรับใส่พันธุ์อ้อยเป็นล�ำ	 มีตัวตัดล�ำอ้อย 
เป็นท่อนลงในร่อง	และมีตัวกลบดินตำมหลัง

 ส�หรับการขยายพันธุ์มันส�ปะหลัง 
มันส�ำปะหลังเป็นพืชท่ีปลูกง่ำย	 สำมำรถเจริญเติบโต
ได้ดีแม้อยู่ในสภำพแห้งแล้ง	 กำรขยำยพันธุ์นิยมใช้
ท่อนพันธุ์	 เนื่องจำกเป็นวิธีที่สะดวก	 รวดเร็ว	 และ 
ต้นทุนต�่ำ	แต่ในช่วงระยะเวลำ	10	ปีที่ผ่ำนมำนี้	มีกำร 
ระบำดของโรคและแมลงซึ่งติดมำกับท่อนพันธุ์ที่น�ำ 
มำปลูก	 ส่งผลให้ผลผลิตตกต�่ำหรือบำงครั้งแทบจะ
ไม่ได้ผลผลิตเลย	 เกษตรกรได้รับควำมเดือดร้อนเป็น
อย่ำงมำก	 ดังนั้นจึงต้องให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำก 
ในกำรเลือกต้นพันธุ ์ที่มีควำมแข็งแรง	 ปลอดจำก 
โรคและแมลง	 ตลอดจนเลือกใช ้พันธุ ์ที่มีควำม
เหมำะสมกับพื้นที่	 และวัตถุประสงค์ในกำรน�ำไปใช้	 
เช่น	 เป็นอำหำรสัตว์	 อำหำรมนุษย์	 ในอุตสำหกรรม	
หรือใช้เป็นพืชพลังงำน	เป็นต้น	
	 ลักษณะของท่อนพันธุ์มันส�ำปะหลังที่ดี	ควรม ี
อำยุระหว่ำง	 8-12	 เดือน	 ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีควำมงอก 
ดีท่ีสุด	 โดยเลือกใช้ท่อนพันธุ์ท่ีได้จำกส่วนโคนต้น 
จนถงึส่วนกลำงล�ำต้น	เนือ่งจำกเป็นส่วนทีม่ขีนำดใหญ่
และมีอำหำรสะสมมำก	 ท�ำให้สำมำรถแตกยอดและ
พฒันำตำรำกได้เรว็กว่ำ	กำรปลกูมันส�ำปะหลงัเพือ่เกบ็
ท่อนพันธุ์ควรปลูกในแปลงที่ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์	
ตลอดจนต้องตรวจสอบโรคท่ีอำจติดมำกับท่อนพันธุ	์
ก่อนผลิตขยำย	นอกจำกนี้ควรเลือกใช้พันธุ์ให้เหมำะสม 
กับดินที่ท�ำกำรเพำะปลูกซึ่งแบ่งได้	 3	 กลุ่ม	 ได้แก	่ 
(1)	 พันธุ์ระยอง	 5	 พันธุ์ระยอง	 72	 พันธุ์ระยอง	 7	 
เหมำะกับดินเหนียว	(2)	พันธุ์ระยอง	5	พันธุ์ระยอง	72	 
พันธุ ์ระยอง	 7	 พันธุ ์ห้วยบง	 60	 พันธุ ์ห้วยบง	 80	 
เหมำะกับดินร่วนปนเหนียว	และ	(3)	ดินร่วนปนทรำย
และดินทรำย	สำมำรถปลูกได้ทุกพันธุ์
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	 หลังจำกเลือกพันธุ์ที่ต้องกำรแล้ว	ตัดท่อนพันธุ ์
ให้มีควำมยำว	 20-25	 เซนติเมตร	 มีจ�ำนวนตำ 
ไม่น้อยกว่ำ	 5	 ตำ	 หลังจำกนั้นใช้แช่ท่อนพันธุ์ด้วย 
สำรเคมีเพื่อป้องกันเพลี้ยแป้งและแมลงอื่นๆ	5-10	นำที	 
โดยเลือกใช้สำรเคมีตัวใดตัวหนึ่งต ่อไปนี้	 ได้แก่	 
ไทอะมีโทรแซม	25%	WG	อัตรำ	4	กรัม	ต่อน�้ำ	20	ลิตร,	
อิมิดำโคลพริด	70%	WG	อัตรำ	4	กรัม	ต่อน�้ำ	20	ลิตร,	
ไดโนทีฟูแรน	10%	WT	อัตรำ	40	กรัม	ต่อน�้ำ	20	ลิตร
	 กำรเตรียมดินก่อนปลูกมันส�ำปะหลัง	ควรเลือก
ที่ดอน	 ดินเป็นดินร่วนปนทรำย	 ถ้ำเป็นดินเหนียว 
ต้องมีกำรระบำยน�้ำดี	น�้ำไม่ท่วมขัง	และต้องมีหน้ำดิน 
ลึกพอสมควร	 ก่อนปลูกควรไถและพรวนอย่ำงน้อย	 
2-3	ครั้ง	ลึก	20-30	เซนติเมตร	เพื่อกลบเศษซำกพืช
จำกฤดูก่อน	 และท�ำลำยวัชพืชต่ำงๆ	 ให้ลดจ�ำนวนลง	 
กำรไถให้ใช้ผำน	 3	 ติดท้ำยรถแทรกเตอร์	 1	 ครั้ง	 
ตำมด้วยผำน	7	อีก	1	ครั้ง	จะได้ผลผลิตมันส�ำปะหลัง
และก�ำไรสูงสุด	 ถ้ำพื้นที่มีควำมลำดชันต้องไถพรวน
ตำมแนวขวำง	 เพื่อป้องกันกำรชะล้ำงของดิน	 และ 
ถ้ำดินระบำยน�้ำไม่ดีต้องยกร่องปลูก

	 กำรปลูกมันส�ำปะหลัง	 ให้ตัดล�ำต้นให้เป็น 
ท่อนยำว	 15-20	 เซนติเมตร	 ปักลงในดินให้ลึก 
ประมำณ	2	ใน	3	ของท่อนพันธุ์	ระวังอย่ำปักส่วนยอด
ลงดินเพรำะตำจะไม่งอก	 กำรปักตรง	 90	 องศำ	 หรือ
ปักเฉียง	45	องศำกับพื้นดิน	ให้ผลผลิตไม่แตกต่ำงกัน	
และมันส�ำปะหลังจะงอกเร็ว	สะดวกต่อกำรก�ำจัดวัชพืช
และปลูกซ่อม	 และลงหัวด้ำนเดียวเป็นกลุ่ม	 ง่ำยต่อ 
กำรเก็บเกี่ยว	ควรให้ระยะปลูกอยู่ที่ประมำณ	80	x	100	
เซนติเมตร	 ปลูกได้ตั้งแต่ช่วงต้นฝนถึงปลำยฝน	 หรือ
ในขณะที่ดินมีควำมชื้น	 เพรำะมันส�ำปะหลังเป็นพืช 
ที่สำมำรถขึ้นได้ง่ำยเพียงมีควำมชื้นเล็กน้อย
 จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้พันธุ์พืชพันธ์ุดี  

เป็นปัจจยัความส�าเรจ็เบือ้งต้นในการท�าการเกษตร  

เพราะเมื่อเกษตรกรใช้พันธุ์พืชพันธุ์ดี มีความ

เหมาะสมกับสภาพการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่

จะท�าให้ต้นพืชมีความแข็งแรง ต้านทานโรคและ

แมลง มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี สามารถลด

ต้นทุนในการใช้ปุย๋และสารเคมลีงได้ ผลผลิตทีไ่ด้

จึงมีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาด 

รวมทั้งปลอดภัยจากสารเคมี ส่งผลให้เกษตรกร

สามารถจ�าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม 

มีความม่ันคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

อย่างยั่งยืน n
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เรื่องจากปก
ข้อมูล-ภำพ	:	กองพัฒนำเกษตรกร

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติ ปี 62

	 เมื่อวันท่ี	 9	พฤษภำคม	2562	พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 

และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ	 พระบรมรำชินี	 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปใน 

กำรพระรำชพิธีจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ	ณ	 บริเวณมณฑลพิธี 

ท้องสนำมหลวง	 เพ่ือควำมเป็นสิริมงคลแด่พืชพันธุ ์ธัญญำหำรและ 

บ�ำรุงขวัญเกษตรกร	

	 งำนพระรำชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ	 ประจ�ำปี	 
พ.ศ.	 2562	 มีนำยอนันต์	 สุวรรณรัตน์	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
ท�ำหน้ำท่ีพระยำแรกนำ	 ซึ่งได้เสี่ยงทำยหยิบผ้ำนุ่งแต่งกำย	 ได้ผ้ำ	 5	 คืบ	 
พยำกรณ์ว่ำ	 “น�้ำในปีนี้	 จะมีปริมำณพอดี	 ข้ำวกล้ำในนำจะได้ผลบริบูรณ์ 
และผลำหำร	 มังสำหำร	 จะอุดมสมบูรณ์ดี”	 ส�ำหรับกำรเสี่ยงทำยของกิน 
ที่ตั้งเลี้ยงพระโคนั้น	 พระโคกินข้ำว	 น�้ำและหญ้ำ	 พยำกรณ์ว่ำ	 “น�้ำท่ำจะ 
บริบูรณ์พอสมควร	ธัญญำหำร	ผลำหำร	ภักษำหำร	มังสำหำร	จะอุดมสมบูรณ์
บริบูรณ์ดี”
	 โอกำสนี้พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว	 ได้พระรำชทำนโล่รำงวัล 
แก่เกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ	 สถำบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ	 สหกรณ์ดีเด่น 
แห่งชำติ	 และปรำชญ์เกษตรของแผ่นดิน	 ประจ�ำปี	 2562	 ประกอบด้วย	 
เกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ	 จ�ำนวน	 16	 สำขำอำชีพ	 สถำบันเกษตรกรดีเด่น 
แห่งชำติ	 จ�ำนวน	 12	 กลุ่ม	 สหกรณ์ดีเด่นแห่งชำติ	 จ�ำนวน	 7	 สหกรณ์	 
และปรำชญ์เกษตรของแผ่นดิน	จ�ำนวน	3	สำขำ
	 กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้ด�ำเนินกำรคัดเลือกเกษตรกร	 และ 
สถำบันเกษตรกรท่ีมีผลงำนดีเด่นใน	 8	 สำขำอำชีพ/ประเภท	 ประกอบด้วย	 
1. สาขาอาชีพเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น ได้แก่ 1)	 สาขา
อาชีพท�าสวน	 2)	 สาขาอาชีพท�าไร่	 3)	 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม	 4)	 สมาชิก 
กลุ่มยุวเกษตรกร	 และ	 5)	 ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร	 และ	 2. สถาบัน 

เกษตรกรดีเด่น	 ได้แก่	 1)	 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	 2)	 กลุ่มยุวเกษตรกร	 
3)	วิสาหกิจชุมชน
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 เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำ�สวน นายเรือง ศรีนาราง 
อ�ำเภอเมือง	จังหวัดตรำด	เป็น	Smart	Farmer	ต้นแบบ	และประธำนวิสำหกิจ
ชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนท่ำกุ่ม-เนินทรำย	 ท�ำสวนทุเรียนพันธุ์หมอนทอง	 
พื้นที่ประมำณ	 127	 ไร่	 ได้รับรองมำตรฐำน	GAP	 จ�ำนวน	 100	 ไร่	 ผลผลิต 
เฉลี่ย	 2,887	 กิโลกรัมต่อไร่	 ต้นทุนกำรผลิต	 22,452	 บำทต่อไร่	 (8	 บำท 
ต่อกิโลกรัม)	 คุณภำพผลผลิตเกรด	 A-B	 ประมำณร้อยละ	 82	 ใช้เทคโนโลยี 
ในกำรปรับปรุงกำรผลิต	 ท�ำให้สำมำรถปลูกทุเรียนได้	 30	 ต้นต่อไร่	 ซึ่งช่วย 
เพิ่มผลผลิตและใช้เคร่ืองจักรกลเข้ำมำช่วยในกำรผลิตท�ำให้ต้นทุนน้อยลง	 
ดูแลรักษำต้นทุเรียนโดยตัดแต่งก่ิง	 ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักท่ีท�ำเองร่วมกับปุ๋ยเคมี 
หลังกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตทันที	 เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อเนื่องทุกปี	 ใช้เทคนิค 
ท�ำให้ทุเรียนออกก่อนเพื่อสร้ำงมูลค่ำและแก้ไขปัญหำผลิตกระจุกตัว	 น�ำเทคนิค 
กำรใช้ควำมร้อนในกำรป้องกันก�ำจัดโรครำกเน่ำโคนเน่ำ	 ปลูกไม้บังลม 
เพื่อลดควำมเสียหำยจำกพำยุ	 เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออำยุ	 110-120	 วัน 
หลังดอกบำน	 และปลูกพืชเศรษฐกิจหรือไม้ใช้สอยอื่นๆ	 แซมเพื่อสร้ำง 
รำยได้ระหว่ำงปี	 เพิ่มมูลค่ำโดยกำรแปรรูปผลผลิตที่ตกเกรดภำยใต้ชื่อ	 
ALLBOX	 และเปิดล้งรวบรวมทุเรียนสดคุณภำพดีส่งไปสำธำรัฐประชำชนจีน	
ภำยใต้ชื่อ	แผงตำเรือง

 เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำ�ไร่ นายชัยยศ ตั้งนิยม 
อ�ำเภอคลองขลุง	จังหวัดก�ำแพงเพชร	ท�ำไร่อ้อยพื้นที่กว่ำ	1,349	ไร่	ผลผลิตรวม	 
24,777	ตัน	ค่ำควำมหวำนเฉลี่ย	12	ccs.	รำยได้ทั้งหมด	21,060,450	บำท	 
ต้นทุน	 8,700	 บำทต่อไร่	 ก�ำไร	 6,900.33	 บำทต่อไร่	 รวมรำยได้สุทธิ	 
9,315,450	 บำท	 ใช้แนวทำง	 GAP	 ในกำรบริหำรจัดกำรไร่อ้อย	 เริ่มเตรียม 
ดินปลูกโดยใช้กำกหม้อกรอง	 (Filter	 Cake)	 หรือกำกตะกอนเหลือใช้จำก 
กำรท�ำน�้ำอ ้อยในโรงงำนน�้ำตำล	 เพื่อปรับปรุงบ�ำรุงดินและลดต้นทุน	 
เลือกปลูกพันธุ์อ้อยท่ีเหมำะสมกับชุดดิน	 และมีอำยุเก็บเกี่ยวต่ำงกันเพ่ือให ้
ทันฤดูกำลเปิดหีบของโรงงำน	 ประยุกต์เครื่องจักรกลกำรเกษตรปรับพ้ืนที ่
ให้เรียบลำดเอียงเล็กน้อยเพื่อควบคุมกำรให้น�้ำแบบผิวดินและร่องคู	 
ลดปัญหำน�้ำท่วมขัง	 ง่ำยต่อกำรควบคุมวัชพืช	 สะดวกต่อกำรเก็บเกี่ยวโดย 
ใช้รถตัดอ้อยทดแทนแรงงำนคน	 โดยตัดอ้อยต�่ำชิดดินท�ำให้ได้ผลผลิตต่อไร ่
เพิ่มขึ้นและได้ควำมหวำนเพิ่มขึ้น	 รวมทั้งหน่อของตออ้อยที่เกิดใหม่เกิดจำก 
รำกเหง้ำท่ีอยู ่ใต้ดิน	 ซึ่งแข็งแรกและเจริญเติบโตได้ดี	 ใช้ใบอ้อยคลุมดิน 
หลังกำรเก็บเกี่ยวไว้	 3-4	 เดือนก่อนใช้เครื่องจักรสับใบอ้อยลงดิน	 ไถระเบิด
ดินดำนทุกรอบกำรผลิตใหม่เพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงของดิน	
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 ทำี่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น นายสมเกียรติ แซ่เต็ง  
อ�ำเภอเมือง	จังหวัดตรำด	ใช้กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำในกำรเป็นที่ปรึกษำ
กลุ ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเขำน้อยวิทยำคม	 รูปแบบของกำรบริหำรงำน 
ได้วำงแผนและร่วมกันท�ำงำนท่ีมุ่งเน้นกำรสร้ำงรำยได้	 บูรณำกำรกำรเรียน 
กำรสอนด้วยกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับโครงงำนวิทยำศำสตร	์
และโครงงำนอำชีพ	ส่งเสริมให้สมำชิกกลุ่มมีควำมคิดริเริ่มในกำรท�ำงำนร่วมกัน	
จัดท�ำแผนปฏิบัติงำนร่วมกันของสมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและสภำยุวเกษตรกร
อย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพื่อฝึกกระบวนกำรประชำธิปไตยและภำวะผู้น�ำผู้ตำมในกำร
ประชุมสภำยุวเกษตรกร	 ด้วยแนวทำงกำรพัฒนำงำนท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน
ให้มีคุณภำพ	 อันจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 จึงส่งผล 
ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมเจริญมั่นคงอย่ำงเป็นระบบ	 
โดยเล็งเห็นว่ำเมื่อกิจกรรมของนักเรียนสำมำรถพัฒนำได้และบริหำรได้
ด้วยนักเรียนแล้ว	 ก็ย่อมมีควำมมั่นคงและยั่งยืนด้วยคุณภำพอันเกิดจำกกำร 
บริหำรงำนภำยใต้หลักกำรควำมรู้คู่คุณธรรม

 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น นายฉัตรชัย ดอยพนาวัลย ์ 
อ�ำ เภอป ่ำซำง	 จั งหวัดล� ำพูน	 ประธำนสภำยุ ว เกษตรกรโรงเรียน 
รำชประชำนุเครำะห์	 26	 จังหวัดล�ำพูน	 เป็นผู้คิดค้นและจัดท�ำกำรทดลอง 
กำรปลูกเมล่อนในโรงเรือนแบบอัตโนมัติโดยใช้	 Kid	 Bright	 หรือแผงวงจร 
และระบบควบคุมน�้ำ	และอุณหภูมิ	 (อัตโนมัติ)	น�ำควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรที่ได้ 
ปฏิบัติและเรียนรู้	 ในกลุ่มยุวเกษตรกร	 มำขยำยผลสู่ครอบครัวและชุมชน	 
เน้นกำรส่งเสริมกำรปลูกผักแบบปลอดสำรพิษ	 และจัดท�ำแปลงปลูกผัก 
เพื่อบริโภคด้วยตนเองภำยในหอนอนของโรงเรียน	 ส่งเสริมสนับสนุนที่จะ 
สร้ำงผลผลิตท่ีได้จำกกระบวนกำรผลิตที่เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 
กำรท�ำเกษตรแบบปลอดภัยไม่ใช้สำรเคมี	 ใช้น�้ำไส้เดือนผสมกับสำร	 A	 B	 
ในกำรปลูกไฮโดรโปนิกส์	 เลี้ยงสุกรโดยไม่ใช้สำรเร่งเนื้อแดง	 ใช้ซำก 
ก้อนเห็ดนำงฟ้ำท�ำปุ๋ยใส่ต้นไม้	เป็นต้น

 เกษตรกรดีเด่นอาชีพไร่นาสวนผสม นางส�รวย บางสร้อย  
อ�ำเภอปทุมรัตต์	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ท�ำไร่นำส่วนผสมตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง	 จ�ำนวน	 20	 ไร่	 ในระยะเวลำ	 3	 ปี	 สำมำรถช�ำระหนี้สิน 
ที่เกิดจำกกำรเจ็บป่วย	 จ�ำนวน	 2	 ล้ำนบำท	 จนเหลือเพียง	 5	 แสนบำท	 
ท�ำกำรเกษตรที่มีกิจกรรมหลำกหลำยทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เกื้อกูล 
ซึ่งกันและกัน	 เน้นผลิตสินค้ำปลอดภัย	 ใช้แรงงำนในครัวเรือน	 ลดต้นทุน 
กำรผลิตโดยไม่ไม่ใช้สำรเคมี	ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักและฮอร์โมนต่ำงๆ	ใช้เอง	
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง	 รวมท้ังลดรำยจ่ำยในครัวเรือน
ด้วยกำรปลูกทุกอย่ำงท่ีกิน	 กินทุกอย่ำงท่ีปลูก	 ลดควำมเสี่ยงในกำรประกอบ
อำชีพโดยกำรจัดระบบกำรปลูกพืช	คือ	ข้ำว+พืช+เลี้ยงสัตว์+ประมง	ขุดบ่อน�้ำ
เพื่อส�ำรองน�้ำไว้ใช้	 ปลูกพืชหมุนเวียนหลังฤดูท�ำนำ	 ใช้ตลำดน�ำกำรผลิตโดย 
กำรศึกษำรำคำสินค้ำและควำมต้องกำรของตลำดจำกอินเทอร์เน็ตและ 
ใช้เทคโนโลยีส่งเสริมกำรขำย	และน�ำผลผลิตไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำ
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 กลุ ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
บ้านหัวฝาย อ�ำเภอชนบท	 จังหวัดขอนแก่น	 มีนำงบุญสิน	 รำษฎร์เจริญ	 
เป็นประธำนกลุ่ม	 มีสมำชิก	 114	 คน	 ด�ำเนินกิจกรรมปลูกหม่อนเล้ียงไหม 
และทอผ้ำไหมครบวงจรด้วยกำรใช้ภูมิปัญญำสมัยใหม่	 เพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์
โดยกำรทอผ้ำไหมมัดหมี่ลำยต่ำงๆ	 ด้วยควำมประณีตวิจิตรบรรจงมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับ	โดยเฉพำะลำยแคนแก่นคูน	ลำยผ้ำไหมประจ�ำจังหวัดขอนแก่น	
และลำยหมี่น�้ำพอง	 เป็นลำยเอกลักษณ์ของบ้ำนหัวฝำย	 และมีกิจกรรมสร้ำง
ควำมมั่นคงด้ำนอำหำรในครัวเรือนและชุมชนปลูกผักปลอดภัยจำกสำรพิษ	
กำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำภูฐำน	 มีกำรเชื่อมโยงกำรท�ำงำนร่วมกันกับทุกภำคส่วน	 
มีกำรสืบทอดทำยำทเกษตรกรรุ่นใหม่จำกรุ่นไปสู่รุ่นเพื่อสืบทอดกิจกรรมกลุ่ม	
มีกำรรวมหุ้นจำกสมำชิกกลุ่มฯ	 เพื่อน�ำมำใช้เป็นทุนในกำรท�ำกิจกรรม	 มีทุน
เรือนหุ้น	 106,080	 บำท	 เงินฝำกออมทรัพย์ของกลุ่ม	 81,944	 บำท	 รำยได ้
เฉลี่ยของสมำชิก	 148,600	 บำทต่อคนต่อปี	 ด�ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
ท�ำให้มีรำยได้ต่อปี	จ�ำนวน	22,044,760	บำท

 กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเขาน้อย 
วิทำยาคม อ�เภอเมือง จังหวัดตราด มีนำงสำวนำรีรัตน์	 อยู่ถนอม	
เป็นประธำนกลุ่ม	มีสมำชิก	142	คน	ได้บูรณำกำรกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร
กับกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้	 โดยกำรจัดตั้งบริษัทจ�ำลองเพื่อส่งเสริม 
กำรเรียนรู้แบบครบวงจร	 เป็นกำรบูรณำกำรจำกรูปแบบของงำนสหกรณ ์
มำสู่กำรด�ำเนินกำรท่ีเป็นระบบมำขับเคล่ือนให้เกิดปริมำณงำนควบคู่ไปกับ
กำรส่งเสริมให้ครูทุกคนเป็นครูท่ีปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกร	 กำรด�ำเนินกำร 
กลุ่มมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้วยกำรปฏิบัติจริงอย่ำงเป็นขั้นตอน 
โดยใช้กระบวนกำรเรียนกำรสอน	 กำรท�ำงำนเพื่อให้เกิดประสบกำรณ์ตรง	
เรียนรู้ตำมแนว	 STEM	 เพื่อให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำ	 มุ่งเน้นให้มีกำรร่วม
กลุ่มกิจกรรมที่มีเป้ำหมำยและรูปแบบเดียวกัน	 ด�ำเนินกำรตำมแนวทำง 
กำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู ้ประกอบกำร	 Startup	 Club	 โดยกำรจัดกำร 
ภำยใต้ชื่อทำงกำรค้ำว่ำ	 @เขำน้อย	 บริหำรจัดกำรควำมรู้ในรูปแบบของ 
ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมควำมรู้และกำรศึกษำหำควำมรู	้ 
น�ำควำมรู้และเทคโนโลยีทำงกำรเกษตรมำใช้ในกำรจัดกำรงำนเกษตรกรรม 
พื้นบ้ำน	 ใช้รูปแบบของกำรจัดกิจกรรมธุรกิจกำรเกษตรเพื่อชุมชนในแบบ	
School	 BIRD	 ผลประกอบกำรร่วมกันของกลุ่มและกำรบริหำรจัดกำรงำน 
ของสภำยุวเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียน	 51,610	 บำท	 ส่งเสริมกำรออมของ
สมำชิกกลุ่มโดยได้เปิดบัญชีกองทุนในรูปแบบของกิจกรรมสัจจะออมทรัพย์
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 ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรี 

ได ้มีมติให ้ วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  

เป็นวันเกษตรกรประจ�าปีด้วย เพื่อให้ผู ้มีอาชีพทางการเกษตร 

พึงระลึกถึงความส�าคัญของการเกษตรและร่วมมือกันประกอบ 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเป็นสิริมงคล 

แก่อาชีพของตน ทั้งยังก ่อให้เกิดประโยชน์แก ่เศรษฐกิจของ 

ประเทศชาติ จึงได้จัดงานวันเกษตรกร ควบคู่ไปกับงานพระราชพิธ ี

พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญตลอดมา n

 วิสาหกิจชุมชนดีเด่น วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มเกษตรกร 
ทำ�นาหนองสาหร่าย อ�ำเภอพนมทวน	 จังหวัดกำญจนบุรี	 มีนำยแรม	 
เชียงกำ	 เป็นประธำนกลุ่ม	 มีสมำชิก	 220	 คน	 บริหำรจัดกำรงำนกลุ่มโดย 
น้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำน
งำนกำรด�ำเนินงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ	 เพื่อสร้ำงอ�ำนำจกำรต่อรองในกำร 
ซื้อขำยข้ำวเปลือก	 โดยมีพ่อค้ำรับซ้ือข้ำวเปลือกมำประมูลรำคำท่ีกลุ ่ม	 
กำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตมำสนับสนุนสมำชิกและกำรประชำสัมพันธ์	 เตือนภัย
เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัยต่ำงๆ	 นอกจำกน้ียังด�ำเนินกิจกรรมที่หลำกหลำย
และมีควำมเช่ือมโยงกัน	 เช่น	 ตลำดกลำงข้ำวเปลือก	 จ�ำหน่ำยปัจจัยกำรผลิต	
จ�ำหน่ำยข้ำวสำร	 กิจกรรมรับ-ฝำกถอนเงินของสมำชิก	 กิจกรรมเพิ่มรำยได้ 
ให้แก่สมำชิก	 กำรจัดให้มีสวัสดิกำรสมำชิกโดยสมำชิกจะได้รับรำยได้จำก 
กำรขำยข้ำวเปลือกเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยตันละ	 300	 บำท	 สมำชิกลดต้นทุนและ 
ค่ำแรงโดยกำรเช่ำเคร่ืองจักรกลของกลุ่ม	 อัตรำไร่ละ	 500	 บำท	 สมำชิก 
มีเงินออมโดยกำรออมเงินและสำมำรถกู ้ยืมเงินลงทุนได้โดยใช้ควำมดี 
เป็นเครื่องค�้ำประกันในกำรกู้เงิน	 ส่งเสริมรักษำสิ่งแวดล้อมโดยไม่เผำตอซัง	 
ลดกำรใช้สำรเคมี	ผลิตแก๊สชีวภำพเพื่อใช้ในครัวเรือน	เป็นต้น
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สาระเกษตร
เรียบเรียง-ภำพ	:	ณุพัฒน์	ทนยิ้ม
ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดกำญจนบุรี

	 หลังจำกที่ครุ่นคิดอยู่นำนในกำร
หำพื้นท่ีเล็กๆ	 สักผืนเพื่อท�ำสวนผลไม้	 
เขำจึงได้เลือกพื้นที่ขนำด	 5	 ไร่	 ตั้งอยู	่ 
ณ	หมู่ที่	5	ต�ำบลไทรโยค	อ�ำเภอไทรโยค	
จังหวัดกำญจนบุรี	 ห่ำงจำกตัวอ�ำเภอ 
ลึกเข้ำไปในป่ำเขำ	ประมำณ	50	กิโลเมตร	
ด้วยระยะทำงที่ล�ำบำกและสลับซับซ้อน
ประกอบกับต้องข้ำมล�ำห้วย	 ท�ำให้ต้อง 
ใช้เวลำในกำรเดินทำงกว่ำ	 2	 ชั่วโมง	 
จึงมำถึงพื้นที่สวนของคุณจ่อย
	 คุณจ่อยเล่ำว่ำ	อุปนิสัยของตนนั้น 
เป็นคนรักธรรมชำติและชอบอยู ่กับป่ำ	 
ตนเองจึงเกิดแนวคิดปลูกผลไม้ให้มีสภำพ
คล้ำยคลึงกับป่ำ	เริ่มแรกในปี	พ.ศ.	2555	
จึงปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง	 100	 ต้น	
พันธุ์หลินลับแล	 1	 ต้น	 พันธุ์หลงลับแล	 
1	ต้น	และพันธุ์พวงมณี	2	ต้น	นอกจำกนี้ 
ยังมีเงำะ	 มังคุด	 และส้มโอ	 ปลูกแซมอยู่
ในสวนอีกด้วย

	 “ท�ำนำท�ำเท่ำไรก็มีแต่ขำดทุน”	 น่ีคือค�ำพูดของคุณสุขุม	 พยำเครือ	 

หรือจ่อย	 ชำยผู ้เป็นกระดูกสันหลังของชำติ	 คุณจ่อยเล่ำให้ฟังว่ำแต่เดิม 

ตนเองน้ันเริ่มอำชีพกำรเกษตร	 โดยกำรท�ำนำในพื้นที่	 15	 ไร่	ณ	ต�ำบลรำงสำรี่	 

อ�ำเภอท่ำม่วง	 จังหวัดกำญจนบุรี	 ช่วงชีวิตของกำรท�ำนำนั้น	 มักจะขำดทุน	 

สำเหตุมำจำกต้นทุนกำรผลิตที่ค่อนข้ำงสูง	 ประกอบกับรำคำข้ำวที่มีควำม

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ	 ท�ำเท่ำใดก็มีแต่หนี้สิน	 บวก	 ลบ	 คูณ	 หำร	 แล้ว	 

แทบไม่เหลือก�ำไรให้ใช้จ่ำยในครอบครัว	 ด้วยควำมท้อแท้และสิ้นหวัง	 ตนและ

ภรรยำจึงตัดสินใจเลิกท�ำนำพร้อมกับเดินหน้ำตำมหำฝันของตนเอง	 ในกำรเป็น

เจ้ำของสวนผลไม้เล็กๆ	สักแห่ง

เส้นทางการเดินทาง
ไปยังสวนของคุณจ่อย

คุณสุขุม พยาเครือ (จ่อย) เจ้าของสวนและภรรยา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส�านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
และส�านักงานเกษตรอ�าเภอไทรโยค

พลิกชีวิตเกษตรกรทำ�นา
สู่ผลไม้ลํ้าค่าแห่งหุบเขาไทำรโยค
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❝
หากใครทำี่หลงใหลในธรรมชาติ สวนแห่งนี้ยังมีทำี่พักในสวนให้ 

จ�นวน 1 หลัง โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทำั้งสิ้น 
มีข้อแม้เพียงอย่างเดียวคือ ขอให้มีใจรักธรรมชาติ

	 เทคนิคส�ำคัญในกำรจัดกำร 
ดูแลสวนนั้น	 คุณจ่อยเล่ำว่ำด้วยสภำพ
พื้นที่สวนของตนนั้น	 มีสภำพลำดเอียง	
จึงไม่มีปัญหำน�้ำท่วมขังอันเป็นสำเหตุ
ของรำกเน่ำโคนเน่ำในทุเรียน	 โดยสวน
ของตนจะใช้ระยะปลูก	 7x7	 เมตร	 หลุม
ปลูกขนำด	1x1	เมตร	ลึก	50	เซนติเมตร	
ก ่อนปลูกจะรองก้นหลุมด้วยมูลสัตว ์	 
ส่วนกำรพรำงแสงนั้นจะปลูกกล้วยหักมุก
แซมระหว่ำงต้นทุเรียน	

 การใส่ปุ ๋ย ในปีที่	 1	 จะใส่
ปุ ๋ยคอกคร่ึงกระสอบ	 จ�ำนวน	 2	 ครั้ง	 
ส่วนในปีที่	 2	 จะใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	 25-7-7	
เพื่อเร่งกำรเจริญเติบโตของต้น	 ปุ๋ยเคมี 
สูตร	8-24-24	 เพื่อเร่งกำรติดดอก	และ
ปุ๋ยเคมีสูตร	 15-0-0	 และ	 15-15-15	 
เพื่อบ�ำรุงล�ำต ้นและท�ำให ้ขั้ วทุ เรียน 
เหนียว	 ลดกำรหลุดร่วงของผล	 ส�ำหรับ

การให้นํ้าภำยในสวนจะวำงระบบน�้ำ
แบบมินิสปริงเกลอร์

	 ส ่ วนการป ้ องกั นก�จั ด
แมลงศัตรูพืชนั้น	 คุณจ่อยกล่ำวสั้นๆ	 
ว่ำสวนของตนจะไม่ใช้สำรเคมีในกำร
ป้องกันก�ำจัดแมลง	 เพรำะเมื่อใช้สำรเคมี 
แล้วจะไม่มีแมลงมำผสมเกสรดอกทุเรียน	
ท�ำให้ทุเรียนไม่ติดผล	 ซึ่งตนจะใช้วิธี
กำรให้แมลงผสมเกสรดอกทุเรียนตำม
ธรรมชำติ	 โดยปัจจุบันมีต้นท่ีเริ่มติดดอก
บ้ำงแล้ว	 ท้ังนี้	 ผู ้ ท่ีสนใจอยำกลองล้ิม 
ชิมรสทุเรียนที่ให้ผลผลิตในปีแรกว่ำจะ	
“หวำน	 หอม	 มัน”	 เพียงใด	 สวนแห่งน้ี
จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตประมำณสิ้นเดือน
มิถุนำยน	 2562	 โดยสำมำรถมำเลือก 
ตัดเองที่สวนได้	 สนนรำคำท่ีกิโลกรัมละ	 
80-90	บำท	และเปิดให้เข้ำชมวันจันทร์-
วันศุกร์

	 เจ้ำของสวนกระซิบฝำกบอกว่ำ
ใครที่มำเยี่ยมเยียนสวนของตน	นอกจำก
ได้ควำมอิ่มกำยแล้ว	 ยังได้อิ่มใจที่ได้
สัมผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด	 และหำก
ใครที่หลงใหลในธรรมชำติ	 สวนแห่งนี้ 
ยังมีที่พักในสวนให้	 จ�ำนวน	 1	 หลัง	 
โดยไม่มีกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยใดๆ	 ทั้งสิ้น	
มีข้อแม้เพียงอย่ำงเดียวคือ	 ขอให้มีใจ 
รักธรรมชำติ เพรำะสวนของตนไม ่มี 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 มีแค่เพียงผืนป่ำ	
ล�ำน�้ำ	 และขุนเขำที่มีธรรมชำติอันสวยงำม
เท่ำนั้น	ส�าหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด

เพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี

คุณสุขุม พยาเครือ โทรศัพท์ 09 

2706 5895 หรือส�านักงานเกษตร

อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

โทรศัพท์ 0 3459 1022 n

 

ดอกของต้นทุเรียนที่เริ่มติด
จากการผสมเกสรโดยแมลง

ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
ที่เริ่มมีการติดผลในปีแรก

❞

ทุเรียนพันธุ์หมอนทองบางต้น
มีขนาดลกูที่เริ่มสมบรูณ์

บ้านพัก 1 หลัง นอนได้ 4-5 ท่าน สามารถพักได้ฟรี
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	 เมื่อวันท่ี	 17	 พฤษภำคม	 2562	นายส�าราญ สาราบรรณ์  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	 เป ็นประธำนพิธี เป ิดงำน	 
Amazing	Thai	Fruit	Paradise	ผลไม้ทิพย์เมืองสุขสยำม	ณ	บริเวณ 
ชั้น	 G	 และ	 UG	 ห้ำงสรรพสินค้ำไอคอนสยำม	 ภำยใต้ควำม 
ร่วมมือระหว่ำงโครงกำรเมืองสุขสยำม	ณ	ไอคอนสยำม	กรมส่งเสริม 
กำรเกษตร	 กรมวิชำกำรเกษตร	 กรมกำรพัฒนำชุมชน	 สมำคม 
พืชสวนแห่งประเทศไทย	 ตลำดไท	 และกลุ่มเกษตรกรเทศบำล
ต�ำบลพลับพลำ-นำรำยณ์	 จังหวัดจันทบุรี	 เพ่ือเป็นพื้นที่กำรค้ำ 
และยกระดับผลไม้ไทยสู่สำกล	 เป็นกำรประกำศศักยภำพผลไม้ไทย 
ที่มีควำมมหัศจรรย์	 ทั้งด้ำนรสชำติและคุณประโยชน์ท่ีดีต่อสุขภำพ	
และมีสรรพคุณทำงยำรักษำโรค

	 เมื่อวันท่ี	 20	 พฤษภำคม	 2562	 ว่าที่ร ้อยตรี สมสวย  
ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธำน
พิธีเปิดงำนวันผึ้งโลก	(World	Bee	Day)	ครั้งที่	2	ณ	โรงแรมเอเชีย	
กรุงเทพ	 เขตรำชเทวี	 กรุงเทพมหำนคร	 ภำยในงำนมีกำรเสวนำ 
กำรเลี้ยง-แปรรูปผลิตภัณฑ์จำกผึ้งให้ได้คุณภำพ	 สรรพคุณและ 
คุณค่ำของน�้ำผึ้งจำกผึ้งชนิดต่ำงๆ	 ของประเทศไทย	 มำตรฐำน 
น�้ำผึ้ง	 กำรพัฒนำเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ผึ้งและเอกลักษณ์เฉพำะ 
น�้ำผึ้งพื้นเมืองไทย	 และกำรสร้ำงธุรกิจเพื่อสังคม	 รวมทั้งกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผึ้ง	 นอกจำกนี้ระหว่ำงวันที่	 20-29	 พฤษภำคม	 2562	 
ยังมีกำรจัดแสดงและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกผึ้งคุณภำพดี	ณ	บริเวณ 
กูร ์ เมต ์	 มำร ์เกต	 (Grurmet	 Market)	 ชั้น	 G	 ศูนย ์กำรค ้ำ 
สยำมพำรำกอน	 เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์และช่องทำงกำร 
จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกผึ้งคุณภำพดีให้เป็นที่รู้จักกว้ำงขวำงมำกขึ้น

ชายคา DOAE
เรียบเรียง	:	สุรนันท์	หล�ำริ้ว	ส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ข้อมูล-ภำพ	:	กลุ่มเผยแพร่และประชำสัมพันธ์	
ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

	 เมื่อวันที่	 14	 พฤษภำคม	 2562	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ได ้จัดพิ ธีถวำยพระพรชัยมงคล	 เนื่องในโอกำสพระรำชพิ ธี 
บรมรำชำภิเษก	พุทธศักรำช	 2562	ณ	ห้องประชุม	 7	 กรมส่งเสริม
กำรเกษตร	 โดยมีนายส�าราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมพิธีและ 
ลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลอย่ำงพร้อมเพรียงกัน	 นอกจำกนี้ยังได ้
จัดกิจกรรมเพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติ	 แสดงควำมจงรักภักดี	 และ
ส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ	 ได้แก่	 โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
เฉลิมพระเกียรติฯ	ใน	77	จังหวัดทั่วประเทศ	โครงกำรรวมพลังสร้ำง
มูลค่ำจำกไร่นำสู่สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน	 และจัดแสดงนิทรรศกำร
เฉลิมพระเกยีรต	ิเนือ่งในวันเฉลมิพระชนมพรรษำ	ในกจิกรรมสปัดำห์
ประเทศไทย	งำน	The	International	Horticultural	Exhibition	2019	
(Beijing	Expo	2019)	ณ	สำธำรณรัฐประชำชนจีน	อีกด้วย
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	 เมื่อวันที่	 10	 พฤษภำคม	 2562	 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธำนกำรประชุม 
คณะท�ำงำนขับเคล่ือนโครงกำรพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเกษตร 
เชิงพื้นที่	ครั้งที่	1/2562	ณ	ห้องประชุม	4/1	กรมส่งเสริมกำรเกษตร	
เพื่อพิจำรณำเกี่ยวกับคู ่มือกำรด�ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำงำน 
ส่งเสริมกำรเกษตรเชิงพื้นที่	 และกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเตรียม 
กำรขับเคล่ือนโครงกำรฯ	 ดังกล่ำวแก่กลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำยใน	 
6	 พื้นที่	 ได้แก่	 1.	 แปลงใหญ่ผักปลอดภัย	 จังหวัดปทุมธำน	ี 
2.	 วิสำหกิจชุมชนมะพร้ำวอ่อนน�้ำหอม	 จังหวัดสมุทรสงครำม	 
3.	แปลงใหญ่มะพร้ำว	จังหวัดฉะเชิงเทรำ	4.	แปลงใหญ่ผัก	 จังหวัด
กำฬสินธุ ์	 5.	 แปลงใหญ่มังคุด	 จังหวัดนครศรีธรรมรำช	 และ	 
6.	อะโวคำโดพบพระ	จังหวัดตำก

	 เมื่อวันที่ 	 22	 พฤษภำคม	 2562	 
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร	ลงพื้นที่ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรเกษตรเพื่อ
อำหำรกลำงวัน	ณ	 โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชำยแดนบ้ำนย่ำนซื่อ	อ�ำเภอกุยบุรี	จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	 เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนเปิด
ภำคเรียน	 ส�ำหรับใช้ประกอบเลี้ยงอำหำร
กลำงวันให้แก่นักเรียน	 และท�ำกิจกรรมทำงกำรเกษตร	 รวมถึงกำร
วำงแผนกำรด�ำเนินโครงกำรเกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวันในอนำคต	
โดยด�ำเนินกำรผ่ำนอำคำรเกษตรสิริสุข	 ซึ่งเป็นอำคำรที่กรมส่งเสริม 
กำรเกษตรจัดสร้ำงและน้อมเกล้ำฯ	 ถวำยแด่สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	 เนื่องใน 
โอกำสที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร	ครบรอบ	50	ปี

	 เมือ่วนัที	่21	พฤษภำคม	2562	นายชาตร ีบญุนาค รองอธบิดี
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธำนพิธีเปิดโครงกำรสัมมนำเพิ่ม
ประสทิธภิำพผูน้�ำกลุม่แม่บ้ำนเกษตรกรระดบัประเทศ	ณ	โรงแรมเวสต์
เกตเรสซเิดนซ์	อ�ำเภอบำงใหญ่	จังหวดันนทบุรี	พร้อมท้ังมอบนโยบำย
แก่กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำร่วมโครงกำร	 และเย่ียม
ชมนิทรรศกำรแสดงผลงำนเด่นของกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร	 โดยกำร
สมัมนำครัง้นีจ้ดัข้ึนระหว่ำงวนัที	่21-22	พฤษภำคม	2562	เพือ่พฒันำ
ศักยภำพกลุ่ม	บริหำรจัดกำรกลุ่ม	เสริมสร้ำงภำวะผู้น�ำ	ก�ำหนดแผน
งำนและแนวทำงกำรพัฒนำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร	ถอดบทเรียนผู้น�ำ
กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรท่ีมีผลงำนดีเด่น	 รวมถึงเช่ือมโยงและพัฒนำ
เครือข่ำยผู้น�ำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
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เรียบเรียง	:	วรวรรณ	อังกสิทธิ์
ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

ลดต้นทำุนเกษตร

	 งำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่	 หรือ	 Field	Day	 เป็นกิจกรรมหนึ่ง 

ที่กรมส่งเสริมกำรเกษตรจัดข้ึนทุกปีในช่วงของกำรเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่	 ซึ่งแต่ละพื้นท่ีจะก�ำหนด 

ช่วงเวลำในกำรจัดงำนแตกต่ำงกัน	 เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลำของพืชพันธุ์ส�ำคัญที่เกษตรกรปลูก	

อำศัยกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร	 หรือ	 ศพก.	 

ซึ่งมีศูนย์หลักทั้งหมด	จ�ำนวน	882	ศูนย์	 ทั่วประเทศ	 โดยมีเกษตรกรต้นแบบที่พร้อมถ่ำยทอดควำมรู้ 

ในด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเกษตรที่เหมำะสมต่อกำรปลูกพืชในพื้นที่นั้นๆ

งานวันถ่ายทำอดเทำคโนโลยี
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
ยางพารา ทำี่ ศพก.อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

	 กำรจัดงำน	 Field	 Day	 มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อกระตุ ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นกำรผลิตในปีกำร 
เพำะปลูกใหม่	 โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญำที่ม ี
ควำมเหมำะสมกับพื้นที่	 เป็นกำร	 “ถ่ำยทอดควำมรู ้
แบบเห็นของจริง”	 ซึ่งหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้จดัให้บริกำรด้ำนกำรเกษตรตำม
ภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน	 เพื่อสนับสนุนเกษตรกร	
และท�ำให้เกษตรกรได้รู้จักและใช้ประโยชน์จำกศูนย์
เรียนรู ้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร	 
และศูนย์เครือข่ำยที่มีอยู่ในพื้นที่ของตนเอง	 ประกอบ 
กับภำยในงำน	 Field	 Day	 จะจัดสถำนีเรียนรู้ต่ำงๆ	
เพื่อให้เกษตรกรจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมำะสมส�ำหรับกำรเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ของพืช 
ในพื้นที่ด้วย

	 เมื่อวันที่	2	พฤษภำคม	ที่ผ่ำนมำ	นำยส�ำรำญ	
สำรำบรรณ์	อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร	เดินทำงไป 
เป็นประธำนเปิดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อ 
เริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่	 (Field	 Day)	 ประจ�ำปี	 2562	 
ณ	 ศูนย ์ เรียนรู ้ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 
สินค้ำเกษตร	 (ศพก.)	 อ�ำเภอปะเหลียน	 จังหวัดตรัง	
กิจกรรมหลักคือ	 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรท�ำ
สวนยำงพำรำ	โดยมีนำงณิทฐำ	แสวงทอง	รองผู้ว่ำรำชกำร 
จังหวัดตรังให้กำรต้อนรับ	 นำยมำนพ	 แก้วอัมพร	 
เกษตรจังหวัดตรัง	 รวมทั้งหัวหน้ำส่วนรำชกำรและ 
เจ้ำหน้ำที่	ผู้น�ำท้องถิ่น	คณะกรรมกำร	ศพก.	เกษตรกร
รุ่นใหม่	(Young	Smart	Farmer	:	YSF)	และเกษตรกร
อ�ำเภอปะเหลียนมำเข้ำร่วมงำนจ�ำนวนมำก
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	 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 กล่ำวว่ำ	 กำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตรให้กับเกษตรกร 
ในกำรจัดงำน	Field	Day	ในครั้งนี้	 ได้พิจำรณำเลือก
สินค้ำหลัก	 คือ	 ยำงพำรำ	 เนื่องจำก	พื้นที่กำรเกษตร 
ในอ�ำเภอปะเหลียนทั้งหมด	 240,154	 ไร ่	 โดย 
ร้อยละ	 93	 เป็นพื้นที่ปลูกยำงพำรำ	 หรือคิดเป็น 
พื้นที่	 223,592	 ไร่	 เกษตรกรประกอบอำชีพท�ำสวน
ยำงพำรำ	จ�ำนวน	7,394	ครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ	82	
ของจ�ำนวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด	 สภำพปัญหำ 
ในพื้นที่	 คือ	 เกษตรกรกรส่วนใหญ่มีรำยได้หลัก 
จำกกำรประกอบอำชีพยำงพำรำ	 เมื่อรำคำยำงพำรำ 
ตกต�่ำ	 จึงส่งผลกระทบกับควำมเป็นอยู่ของเกษตรกร 
อ�ำเภอปะเหลียนโดยตรง	 สภำพพื้นที่เป็นที่รำบลุ่ม	
ผลผลิตยำงมีคุณภำพต�่ำ	 ต้นทุนกำรผลิตสูง	 ดังนั้นจึง 

มีควำมจ�ำเป็นในกำรน�ำประเด็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรผลิตยำงพำรำมำเป็นประเด็นในกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ของอ�ำเภอ
ปะเหลียน	 จังหวัดตรัง	 โดยมีเป้ำหมำยในกำรจัดงำน	
Field	 Day	 เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้ 
ไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง	 เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตยำงพำรำ	 สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตลงได้ 
อย่ำงน้อยร้อยละ	 10	 และเพิ่มผลผลิตร้อยละ	 10	 
ในขณะที่เกษตรกรจะมีโอกำสในกำรรับควำมรู้เพื่อ
สร้ำงอำชีพทำงเลือกในกำรเพิ่มรำยได้เสริมให้เกษตร
ชำวสวนยำงพำรำ	เพื่อลดรำยจ่ำยและเพิ่มรำยได้ด้วย
	 ส�ำหรับศูนย์เรียนรู ้กำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรผลิตสินค้ำเกษตร	 (ศพก.)	 อ�ำเภอปะเหลียน	 
ตั้งอยู่ท่ีบ้ำนป่ำกอ	 หมู่ท่ี	 5	 ต�ำบลปะเหลียน	 อ�ำเภอ
ปะเหลียน	 จังหวัดตรัง	 ซึ่งมีนำยมนตรี	 จั่นจตุรพันธ	์
เป็นเกษตรกรต้นแบบด้ำนกำรท�ำสวนยำงพำรำ	 
ได้ก�ำหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ำยทอดควำมรู ้
ให้แก่เกษตรกร	 สถำนีเรียนรู ้เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ 
ใหักับเกษตรกรเป้ำหมำย	ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก	จ�ำนวน	
5	สถำนี	ได้แก่

❝

❞

เกษตรกรจะมีโอกาสในการรับความรู้เพื่อสร้างอาชีพ
ทำางเลือกในการเพิ่มรายได้เสริมให้เกษตรชาวสวน

ยางพารา เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ด้วย
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	 1.	 กำรกรีดยำงพำรำที่ถูกต้องและเหมำะสม	
มีนำยมนตรี	 จั่นจตุรพันธ์	 เกษตรกรผู้น�ำ	 ศพก.หลัก	
และเจ้ำหน้ำที่จำกกำรยำงแห่งประเทศไทย	 (กยท.)	
อ�ำเภอปะเหลียน	 เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ในรูปแบบ 
กำรบรรยำยให้เกษตรกรได้เห็นถึงควำมส�ำคัญของ
ระบบกรีดและกำรกรีดยำงท่ีถูกต้อง	 มีกำรฝึกปฏิบัติ
สำธิตกำรกรีดยำง	กำรฝึกกำรลับมีดกรีดยำง	เพื่อช่วย
เพิ่มผลผลิตยำงพำรำ	 และลดต้นทุนในกำรจ้ำงลับมีด
กรีดยำง	และกำรใช้สำรเคมีเร่งน�้ำยำงก่อนโค่น	
	 2.	 กำรจัดกำรปุ ๋ยยำงพำรำท่ีถูกต้องและ
เหมำะสม	มีนำงเมตตำ	คงวิทยำ	ประธำนศูนย์จัดกำร 
ดินปุ๋ยชุมชน	(ศดปช.)	อ�ำเภอปะเหลียน	และเจ้ำหน้ำที่
ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอปะเหลียน	 เป็นวิทยำกรให้
ควำมรู้โดยใช้รูปแบบกำรบรรยำย	 เพื่อให้เกษตรกรใช้
ปุ๋ยในยำงพำรำ	 ได้ถูกสูตร	 ถูกที่	 ถูกเวลำ	 ถูกปริมำณ	
ท�ำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น	 และลดต้นทุนกำรผลิต	 โดยกำร
ผสมปุ๋ยใช้เองตำมค�ำแนะน�ำของกรมวิชำกำรเกษตร	
และกำรใช้ปุ ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์	 สูตรปุ๋ยที่เหมำะสม 
กับยำงพำรำเปิดกรีดแล้ว	 และกำรสำธิตกำรผลิต 
ปุ๋ยใช้เอง	

	 3.	 กำรป้องกันและก�ำจัดโรคท่ีส�ำคัญของ
ยำงพำรำ	 ซึ่งมีนำยสุวิทย์	 สรรเพ็ชร	 เจ้ำหน้ำที่จำก 
กลุ่มอำรักขำพืช	 ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดตรังเป็น
วิทยำกร	ให้ควำมรู้ในประเด็นโรคที่ส�ำคัญของยำงพำรำ	
โดยเฉพำะโรครำกขำวยำงพำรำ	 กำรสำธิตกำรใช้ 
เชื้อไตรโคเดอร์มำในกำรป้องกันและก�ำจัดโรคเส้นด�ำ	
และโรครำกขำวในยำงพำรำ	 กำรแนะน�ำตัวอย่ำงและ
วิธีกำรใช้สำรชีวภัณฑ์	 รวมถึงวิธีกำรผลิตสำรชีวภัณฑ์ 
ใช้เอง	 ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสำมำรถลดกำรใช้ 
สำรเคมีในกำรป้องกันก�ำจัดโรคยำงพำรำ	 ลดต้นทุน
กำรผลิต	และลดควำมเสี่ยงในกำรใช้สำรเคมีได้
	 4.	 กำรร ่ วมกลุ ่ม เพื่ อพัฒนำกำรตลำด
ยำงพำรำ	 โดยนำยพรชัย	 ชั้นสกุล	 ผู ้แทนชุมชน 
สหกรณ์กำรเกษตรอ�ำเภอปะเหลียน	 มำบรรยำยให้
เกษตรกรเห็นควำมส�ำคัญในกำรรวมกลุ่ม	 กำรจัดต้ัง
กลุ่มแปลงใหญ่ยำงพำรำ	 กำรพัฒนำคุณภำพผลผลิต
และยกระดับรำคำยำงแผ่นรมควัน	 และช่องทำง 
กำรตลำดของกลุ่ม
	 5.	 อำชีพเสริมรำยได้	 กำรเล้ียงแพะ	 กำร 
เล้ียงผึ้ง	 โดยมีนำยเสำขี	 ทับเท่ียง	 เกษตรกรต้นแบบ 
ศูนย ์ เครือข ่ำย	 (กำรเลี้ยงแพะ)	 และนำงสุนิดำ	 
สุวรรณหงส์	เกษตรกรต้นแบบเครือข่ำย	(กำรเลี้ยงผึ้ง)	
มำให้ควำมรู ้ในประเด็นจุดเด่นของอำชีพทำงเลือก
แต่ละอำชีพ	 แสดงให้ถึงควำมขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร
โดยภำพรวม	สรุปต้นทุนในกำรผลิต	และผลตอบแทน
ที่คำดว่ำจะได้รับ	 ซึ่งเกษตรกรจะสำมำรถน�ำควำมรู้ไป 
เป็นอำชีพทำงเลือกหรืออำชีพเสริมรำยต่อไปได้
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 กิจกรรมการรอง เป็นกำรให้บริกำร
ทำงกำรเกษตรของหน่วยงำนในสงักัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	 ในรูปแบบคลินิกเกษตร	 เช่น	 คลินิกดิน
ของสถำนีพัฒนำที่ดินตรัง	 คลินิกพืชของศูนย์วิจัยและ
พัฒนำกำรเกษตรตรัง	 คลินิกปศุสัตว์ของส�ำนักงำน
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง	เป็นต้น

 ส�หรับกิจกรรมเสริม มีกำรจัดแสดง
นิทรรศกำรแสดงควำมส�ำเร็จของกลุ ่มเกษตรกรใน 
พื้นที่	 และกำรออกร้ำนจ�ำหน่ำยผลผลิตกำรเกษตร	
จำกกลุ่ม/สถำบันเกษตรกรในพื้นที่	 และกำรแสดง
นิทรรศกำรและจ�ำหน่ำยปัจจัยกำรผลิตจำกเอกชน 
ในพื้นที่จังหวัดตรัง

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก�าหนด

เป้าหมายของงาน Field Day คือ ต้องการ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น และ 

มีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยมีการด�าเนินงานตาม 

นโยบายกระทรวง เช ่น ศพก. แปลงใหญ่  

เกษตรทฤษฎีใหม่ Zoning by Agri-MAP เป็นต้น 

ซึ่งนโยบายเหล่านี้จะใช้ ศพก.เป็นกลไกหลัก 

ในการขับเคลื่อน และ ศพก. จะเป็นสถานที ่

เรียนรู้ น�าไปสู่การผลิตร่วมกันแบบแปลงใหญ่ 

โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย  

ดังนั้น ศพก. ทั้ง 882 แห่งทั่วประเทศ มีแนวทาง

การด�าเนินงาน 4 ด้านด้วยกัน ดังนี้ 1. เตรียม

ความพร้อมองค์ความรู ้เพื่อวางแผนการผลิต  

การให ้ความรู ้  และบริการทางการเกษตร  

2. การเข้าถึงปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ ์พืช  

เครื่ อ งจั กร  และการตรวจวิ เคราะห ์ดิ น  

3. การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเกษตร 

การเฝ้าระวังศัตรูพืช การให้ความรู ้เก่ียวกับ 

สารชีวภัณฑ์ต่างๆ 4. การสร้างความเข้มแข็ง 

ให้เกษตรกร สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม 

และท�าแผนการผลิตรายบุคคล ซึ่งการจัดงาน 

Field Day และกิจกรรมด้านการถ่ายทอด

เทคโนโลยีเหล่าน้ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดได ้ 

ก็ ต ่ อ เมื่ อ เกษตรกรได ้น� าความรู ้ ที่ ได ้ รั บ 

ถ่ายทอดไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองอย่าง

จริงจังนั่นเอง n
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สาระเกษตร
เรียบเรียง-เรื่อง	:	สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
เพื่อกำรเกษตร	AM1386	KHz.

	 วันนี้พี่เอเอ็ม	 มีรำยกำรน้องใหม่มำแรงมำแนะน�ำด้วย	 “ท�าไม 
ถึงเป็นน้องใหม่มาแรงนะหรอ	 ?”	 ก็เพรำะเป็นรำยกำรท่ีจะพำไปเที่ยว 
ในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีน่ำสนใจ	 ตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวสมัยนี ้
ท่ีไม่ว่ำจะไปเท่ียวท่ีไหนก็ต้องติดแฮทแท็ก	 #ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
เมื่อพูดถึงแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในปัจจุบันนี้มีหลำยแห่งด้วยกัน	 
แต่ละแห่งก็มีจุดเด่น	จุดขำยที่แตกต่ำงกันออกไปตำมแต่สภำพภูมิประเทศ	
สภำพอำกำศและประเภทกำรท�ำเกษตรของคนในพื้นที่ด้วย	“ไหนๆ	ก็พูด 
เปิดตัวมาขนาดนี้แล้ว	 พี่เอเอ็มก็จะยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อเรียกน�้าย่อย 
สักหน่อยแล้วกัน”
	 เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่ำนมำพี่เอเอ็มได้ยินเสียงลือเสียงเล่ำอ้ำงมำว่ำ 
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ	 
มีรำยกำรโทรทัศน์หลำยช่องเข้ำไปขอสัมภำษณ์	 เมื่อได้ยินอย่ำงนั้นแล้ว 
ทีมงำนรำยกำร ตะลอนไทย ตะลุยเที่ยว รีบตีตั๋วมุ่งหน้ำตรงไปที่ 
อ�ำเภอเขำค้อทันที
	 สถำนที่แรก	 เรำจะไปตะลุยเที่ยวกันที่ไร่กาแฟจ่านรินทร์  
เมื่อเดินทำงมำถึงก็พบกับ	 ดำบต�ำรวจ	นรินทร์	 ศรีมรกตมงคล	หรือพี่จ่ำ	 
เจ้ำของไร่รอต้อนรับอยู ่แล้ว	 พร้อมกับกลิ่นกำแฟอ่อนๆ	 จำกโรงคั่ว 
เมล็ดกำแฟด้ำนหลัง	 พี่จ ่ำอำสำพำเดินชมไร่กำแฟจ่ำนรินทร์จนทั่ว	 
ถึงจะตั้งชื่อเป็นไร่กำแฟ	 แต่ที่นี่ก็ไม่ได้ปลูกกำแฟเพียงอย่ำงเดียวนะครับ	 
มีทั้งเงำะ	 ลิ้นจี่	 มังคุด	 กล้วย	 พริกไทย	 แมคำเดเมีย	 อะโวคำโด	 และ 
พืชอื่นๆ	 อีกมำกมำย	 สมกับกำรได้รับกำรยอมรับให้เป็นแปลงตัวอย่ำง
ในหลำยๆ	 ด้ำน	 เช่น	 แหล่งเรียนรู ้กำรปลูกพืชสวนผสม	 วิสำหกิจ 
เกษตรอินทรีย ์	 ศูนย์เรียนรู ้ เกษตรปลอดภัย	 ต�ำบลริมสีม ่วง	 และ 
พ่วงมำด้วยศูนย์เรียนรู้กำรแปรรูปกำแฟและแมคำเดเมียอีกด้วยละครับ	 
มำถึงตรงนี้พี่เอเอ็มก็ไม่สงสัยแล้วว่ำท�ำไมไร่กำแฟจ่ำนรินทร์ถึงเป็น 
ปลำยทำงที่นักท่องเที่ยวต้องมำเยือนให้ได้

รายการน้องใหม่ของสถานีวิทำยุเกษตร

	 สวัสดีครับบบ...วันนี้ถือว่ำเป็นฤกษ์

งำมยำมดีที่ 	 “พี่ เอเอ็ม”	 ได ้มำพบกับคุณ 

ผู้อ่ำนทุกท่ำนนะครับ	ก่อนอื่นใดต้องขอแนะน�ำ

ตัวอย่ำงเป็นทำงกำรสักหน่อย	 “อะแฮ่ม!!!	 

พี่เอเอ็มอยู ่ที่สถำนีวิทยุกระจำยเสียงเพื่อ

กำรเกษตร	AM1386	KHz.	 ซึ่งเป็นสถำนี

วิทยุฯ	 ภำยใต ้กำรดูแลของกรมส่งเสริม

กำรเกษตร	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”	 

เมื่อดูจำกชื่อแล้วก็คงพอเดำได้ว่ำรำยกำรต่ำงๆ	 

ของสถำนีฯ	 น่ำจะมีเน้ือหำเกี่ยวข้องกับกำร 

เกษตรเป็นหลัก	 เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ

เรื่องกำรเกษตรได้เปิดพวกเรำฟังกัน

“ตะลอนไทำย ตะลุยเทำี่ยว”
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 ถึงแม้ว่าเส้นทำางมาทำี่นี่
จะค่อนข้างยากล�บาก
ต้องขึ้นเขาลงห้วย

แต่นักทำ่องเทำี่ยวก็ยังยืนยัน
มุ่งมั่นทำี่จะมาทำ่องเทำี่ยวทำี่นี่ให้ได้

พี่เอเอ็มพึ่งถึงบางอ้อก็วันนี้แหละครับ

	 ถัดจำกไร่พี่จ่ำ	 พี่เอเอ็มก็เจอรถบรรทุกกะหล�่ำปลีสดๆ	 เตรียม 
ที่จะส่งไปขำยในตลำด	 สืบทรำบว่ำเป็นกะหล�่ำปลีจำกไร่ภูเขาค้อ  

ของคุณวันเพ็ญ	 เเก้วเเกม	 หรือผู้ใหญ่เพ็ญ	 ผู้ใหญ่บ้ำนสำวสวยท่ีกล้ำคิด	
กล้ำลงมือท�ำ	ผ่ำนกำรลองผิดลองถูกมำหลำยต่อหลำยครั้งจนมีไร่ภูเขำค้อ	 
ซึ่งปลูกทั้งกะหล�่ำปลี	 กรีนโอ๊ค	 เรดโอ๊ค	 และผักอีกหลำยชนิด	 ที่ส�ำคัญ 
ไม่ได้ส่งขำยเฉพำะตลำดทั่วไปเท่ำนั้นนะครับ	เพรำะไร่นี้ปลูกแบบอินทรีย์	
100%	 จนคุณภำพผักไปเข้ำตำห้ำง	Modern	 Trade	 เจ้ำหนึ่งเข้ำ	 เลยมำ 
รับซื้อแล้วน�ำไปวำงขำยภำยใต้ชื่อของห้ำงไปเลยครับ	 “นี่แหละครับของดี 
มีคุณภาพใครๆ	ก็อยากซื้อ”
	 แต่ตะลอนไทย ตะลุยเที่ยว	 ของเรำยังไม่หมดเพียงเท่ำนี้	 
เพรำะเรำมีนัดกับประธำนศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 
สินค้ำเกษตร	(ศพก.)	ของอ�ำเภอเขำค้อด้วย	นั่นก็คือคุณสุทธิพงษ์	พลสยม	 
หรือพ่ีแอ๊ด	 เจ้ำของบ้านไร่ไออุ่น	 ซึ่งท่ีนี่ถือเป็นอีกหนึ่งแปลงตัวอย่ำง 
ที่ท�ำเกษตรแบบผสมผสำน	 แต่ถ้ำให้พูดถึงจุดขำยของบ้ำนไร่ไออุ่นละก็	 
พี่แอ๊ดภูมิใจน�ำเสนอ	 “สตรอว์เบอร์รี	 3	 ลด”	 “คาดว่าหลายคนก็ก�าลัง 
สงสัยว่า	 เอ๊ะ!	 แล้วสตรอว์เบอร์รี	 3	 ลดเป็นยังไง???”	 พี่แอ๊ดก็เลยเล่ำ 
ให้ฟังว่ำเป็นกำรสร้ำงจุดขำยที่แตกต่ำง	 3	 ลดก็ประกอบด้วย	 ลดภำวะ 
โลกร้อน	ลดกำรใช้สำรเคมี	และลดต้นทุนกำรผลิตนั่นเอง	ที่บ้ำนไร่ไออุ่น 
ขำยท้ังสตรอว์เบอร์รีผลสด	 ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรง	 และผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปจำกสตรอเบอร์รี่และมัลเบอร์รีผลสด	 “พูดยังไม่ทันขาดค�า	 พี่แอ๊ด
ก็ยื่นไอศกรีมสตรอว์เบอร์รี	 และมัลเบอร์รีมาใช้ชิม	 หวานถูกใจจนต้อง 
ซื้อกลับบ้านมาอีกหลายแพ็กเลยครับ”	 ถึงแม้ว่ำเส้นทำงมำที่นี่จะค่อนข้ำง
ยำกล�ำบำก	 ต้องขึ้นเขำลงห้วย	 แต่นักท่องเที่ยวก็ยังยืนยันมุ่งมั่นที่จะมำ 
ท่องเที่ยวที่นี่ให้ได้	พี่เอเอ็มพึ่งถึงบำงอ้อก็วันนี้แหละครับ

วารสาร
ส่งเสริมการเกษตร 31



	 หลังจำกลำพี่ทิพย์และลุงประมำณแล้ว	 ดวงอำทิตย์ก็คล้อยต�่ำ 
ลงเร่ือยๆ	 พลิกข้อมือดูนำฬิกำเวลำประมำณ	 17.00	 น.	 ยังพอมีเวลำที่จะ 
เดินทำงไปแหล่งท่องเท่ียวท่ีสุดท้ำยของวันนี้	 โชคดีท่ีไม่ต้องบุกป่ำฝ่ำดง
เหมือนที่อื่นๆ	 เพรำะไร่คมคายไฮโดรโพนิกส์นั้น	 อยู่ติดถนนพอดี	 
พอจะก้ำวขำลงจำกรถเท่ำนั้น	 เจ้ำมอสสุนัขของพี่คมคำยเจ้ำของไร ่
ก็เห่ำทักทำยพวกเรำสะงั้น	 แต่ก็แค่ทักทำยนะครับ	 เพรำะหลังจำกนั้น	 
เจ้ำมอสก็เดินตำมหลังพี่คมคำยพำเรำเดินตะลอนท่ัวท้ังไร่เลยทีเดียว	
ภำยในไร่ของพี่คมคำยปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์	 เป็นกำรปลูกพืชไร้ดิน
หรือกำรปลูกพืชด้วยน�้ำ	 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผักท่ีเรำมักจะเห็นอยู่ใน 
จำนสลัดผัก	 เช่น	 กรีนโอ๊ค	 เรดโอ๊ค	 กรีนคอส	 เป็นต้น	 พี่คมคำยพำเรำ 
เดินไปดูตั้งแต่กระบวนกำรเพำะต้นกล้ำในฟองน�้ำ	 กำรน�ำต้นกล้ำ 
ลงปลูกจริง	 และกำรจัดกำรระบบน�้ำภำยในไร่	 ถือเป็นสิ่งส�ำคัญมำก 
ส�ำหรับกำรปลูกพืชไร้ดิน	 “เดินไปมุมไหนในไร่พี่คมคายก็จะเด็ดผักสดๆ	 
ให้ชิมกันทุกที	 ท�าให้ได้รู ้ว ่าบรรดาผักสลัดท่ีเรากินกัน	 ตอนพึ่งเด็ด 
จากต้นใหม่ๆ	เนี้ย	กรอบและอร่อยที่สุดแล้ว”

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ยัง 

ไม่หมดเพียงแค่น้ีนะครับ เพราะยังมีอีกหลายที่รอให้ทุกท่าน 

ไปเย่ียมชมอยู่ แต่ถ้ายังไม่สะดวกเดินทางไปตอนนี้ละก็หยิบ 

สมาร์ทโฟนของท่านขึ้นมาแล้วเข้าไปรับฟังรายการ “ตะลอนไทย  

ตะลุยเที่ยว” เพิ่มเติมได้ที่ www.am1386.com ทุกวันจันทร์ 

และอังคาร เวลา 19.30-20.00 น. นะครับ หรือจะเข้าไปดูคลิป

บรรยากาศในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ได้ที่ Youtube Channel : 

am1386 Radio นะครับ วันน้ีพี่เอเอ็มเล่ามาสะยาวเหยียดต้อง

ขอตัวไปหาที่เที่ยวใหม่ๆ มาแนะน�าผู้อ่านทุกท่านเพิ่มเติมซะแล้ว 

ส�าหรับวันนี้สวัสดีครับ n

	 เพลิดเพลินและอิ่มหน�่ำกันแล้ว	 เรำก็มุ่งตรง 
มำที่ไร่ทิพย์เสาวรส และไร่พริกไทยลุงประมาณ 
ของคุณดวงทิพย ์ 	 สำยโสภำ	 หรือพี่ทิพย ์ 	 และ 
คุณประมำณ	 สำยโสภำ	 หรือลุงประมำณ	 “ต้องแอบ
กระซิบบอกก่อนว่าทั้งคู ่เป็นสามีภรรยากัน”	 โดย 
พี่ทิพย์ปลูกเสำวรส	 ส่วนลุงประมำณปลูกพริกไทย	 
และทั้งคู ่ก็ช ่วยกันปลูกช่วยกันดูแลไร่	 จนในที่สุด
พัฒนำมำเป็นอีกหนึ่งแหล่งท ่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ที่น ่ำสนใจ	 ในวันท่ีพี่เอเอ็มเดินทำงไปที่ไร ่ก็เป็น 
วันเดียวกันกับเกษตรกรจำกจังหวัดใกล้เคียงมำดูงำน
ที่ไร่ด้วย	 บรรยำกำศก็ยิ่งคึกคักกันไปใหญ่	 พี่ทิพย์ 
ก็เริ่มจับไมโครโฟนบรรยำยเก่ียวกับกำรท�ำเกษตร 
ของตนเองเริ่มตั้งแต่กำรปลูก	เทคนิคกำรปลูก	กำรท�ำ 
กำรตลำด	ปัญหำและอุปสรรคที่ผ่ำนมำ	ให้ผู้เข้ำดูงำน 
ได้ฟังกัน	 ระหว่ำงนั้นลุงประมำณก็มำสะกิดถำม 
พี่ เอเอ็มว ่ำ	 “จะไปดูไร ่พริกไทยไหม?	 รู ้ตัวอีกที 
พี่เอเอ็มก็เดินอยู่ในดงพริกไทยแล้วละครับ”	พริกไทยที่นี่ 
เม็ดใหญ่	สีสด	บรรยำกำศในไร่ก็เย็นสบำย	ลุงประมำณ
เล่ำว่ำสำมำรถเก็บพริกไทยได้ตลอดประมำณ	 2-3	 วัน
ต่อกำรเก็บหนึ่งครั้งข้ึนอยู่กับช่วงเวลำ	 ผลผลิตที่ได้ 
ส่วนหนึง่น�ำไปท�ำพรกิไทยขำว	อกีส่วนขำยท�ำพรกิไทยด�ำ	 
“ลุงประมาณบอกพี่เอเอ็มอีกว่า	 ขายครั้งนึงรายได ้
ก็พอตัวอยู่เหมือนกัน	และก็ยิ้มมุมปาก”

วารสาร
ส่งเสริมการเกษตร32



DO And Eat

 หลายคนอาจเคยได้ลิ้มลองกันมาบ้างแล้ว กับเมนูของว่ำงทำนเล่นแนวใหม่ 
ที่มีวัตถุดิบหลักคือ	 พริก	 และมีสูตรกำรปรุงรสท่ีแตกต่ำงกันออกไป	 เช่น	 ใส่ผงปรุงรส	 
ผงหม่ำล่ำ	(เครื่องเทศรสเผ็ดจำกประเทศจีน)	ผงต้มย�ำ	เป็นต้น	แต่ขึ้นชื่อว่ำพริกใช่ว่ำต้องเผ็ด
อย่ำงที่เดียว	 เพรำะพริกทอดกรอบงาขาวจะเผ็ดน้อยทำนเล่นได้หมดจำนแน่นอน	 วิธีก็ท�ำ 
ง่ำยนดิเดยีวแต่อปุกรณ์ทีข่ำดไม่ได้กค็อืถงุมอื	เพรำะอำจจะแสบร้อนได้โดยเฉพำะคนท่ีแพ้พรกิ	
เมื่อพร้อมแล้วก็อย่ำรอช้ำมำลงมือกันเลยดีกว่ำ

พริกทำอดกรอบงาขาว

ส่วนประกอบ
1.	 พริกแห้งเม็ดใหญ่	 15	 เม็ด
	 (สีสวยไม่มีกลิ่นหืนหรือขึ้นรำ)
2.	 งำขำว	 ¼	 ถ้วยตวง
3.	 แป้งทอดกรอบ	 1-2	 ช้อนโต๊ะ
4.	 น�้ำตำลทรำย	 1-2	 ช้อนโต๊ะ
5.	 เครื่องปรุง	เช่น	ผงปรุงรสหมู	 1	 ช้อนชำ
	 หรือรสไก่	ผงหม่ำล่ำหรือผงต้มย�ำ
6.	 เบกกิ้งโซดำ	(Baking	Soda)	 ½	 ช้อนชำ
7.	 เกลือป่น

วิธีทำ�
1.	 ใช้มีดกรีดตำมยำวของเม็ดพริก	แล้วเขี่ยเมล็ดและไส้ข้ำงในออกให้หมด
2.	 ต้มน�้ำด้วยไฟกลำงพอเดือดใส่พริกที่เตรียมไว้ลงไป	ตำมด้วยเบกกิ้งโซดำและเกลือป่น

เล็กน้อย	ต้มประมำณ	20	นำที	ตักพริกขึ้นแล้วน�ำไปล้ำงน�้ำ	ท�ำซ�้ำ	2	รอบ	 
เพื่อลดควำมเผ็ดร้อน

3.	 ผสมงำขำว	แป้งทอดกรอบ	น�้ำตำลทรำย	เครื่องปรุง	เกลือป่นเล็กน้อยให้เข้ำกัน	 
แล้วใส่พริกที่ต้มไว้ลงไปคลุกเคล้ำจนเข้ำกันดี

4.	 ตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนถึงไฟกลำง	ใส่น�้ำมันพืชพอร้อนใส่พริกลงทอดจนเป็นสีเหลืองส้ม 
กรอบ	ตักขึ้นพักให้สะเด็ดน�้ำมัน	จัดเสิร์ฟพร้อมกับถั่วลิสงทอดหรือใบมะกรูดทอด	
หรือเก็บใส่ภำชนะที่ปิดสนิทเก็บในอุณหภูมิห้องหรือแช่ตู้เย็น n

เรียบเรียง	:	สุรนันท์	หล�ำริ้ว
ส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

พริกทอดกรอบงาขาว
ถูกใจสายแซ่บ จัดจ้านเกินห้ามใจ



โรคใบด่างมันส�ปะหลัง รุกประเทำศไทำย
         เร่งก�จัดแมลงหวี่ขาว
	 ขณะนี้โรคใบด่ำงมันส�ำปะหลังก�ำลังระบำดและท�ำควำมเสียหำยให้กับมันส�ำปะหลัง 

ในประเทศเพ่ือนบ้ำน	 พื้นที่ท่ีพบกำรระบำดรุนแรงอำจท�ำให้ผลผลิตลดลงได้มำกถึงร้อยละ	 

80-100%	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภำคอุตสำหกรรมมันส�ำปะหลัง	ส�ำหรับสถำนกำรณ์กำรระบำด 

ของโรคในประเทศไทย	พบหลำยจังหวัดทำงภำคตะวันออก	 เนื่องจำกอยู่ติดแนวชำยแดนของ 

รำชอำณำจักรกัมพูชำ	 ประกอบกับช่วงนี้มีสภำพอำกำศที่เหมำะต่อกำรแพร่ระบำดของ 

แมลงหวี่ขำวยำสูบซึ่งเป็นแมลงพำหะน�ำโรคถ่ำยทอดจำกต้นท่ีเป็นโรคไปยังมันส�ำปะหลังต้นอ่ืนได้
	 เกษตรกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรเร่งส�ำรวจแปลงมันส�ำปะหลังและติดตำมสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรคอย่ำงต่อเนื่อง	 ทุก	 2	 สัปดำห์	 หำกพบต้นมันส�ำปะหลังมีอำกำรผิดปกติ	 ใบยอด 
ที่แตกใหม่ด่ำงเหลืองรุนแรง	 ใบด่ำงเหลือง	 เสียรูปทรงและหดลดรูป	 ล�ำต้นแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต
หรือเจริญเติบโตน้อย	และให้สังเกตว่ำมีแมลงหวี่ขำวยำสูบอยู่บริเวณแปลงหรือไม่	ถ้ำพบอำกำรผิดปกติ
บริเวณใบยอด	 แสดงว่ำกำรระบำดเกิดจำกแมลงหวี่ขำวยำสูบเป็นพำหะน�ำโรค	 หำกพบอำกำรผิดปกติ 
ทั้งต้นต้ังแต่ใบอ่อนจนใบแก่	 แสดงว่ำเกิดจำกกำรใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมำปลูก	 (ติดโรคมำจำกท่อนพันธุ์)
	 ถ้ำพบอำกำรดังกล่ำวให้รีบแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีเกษตรต�ำบล	 หรือเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอ
ใกล้บ้ำนเพื่อตรวจสอบทันที	 เพื่อเก็บตัวอย่ำงส่งตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติกำร	 และก�ำจัดต้นมัน 
ที่มีอำกำรต้องสงสัยโดยกำรขุดหรือถอนต้นมันส�ำปะหลังไปฝังในหลุม	 พ่นสำรก�ำจัดวัชพืชอะมีทรีน	 
80%	WG	 และกลบด้วยดินหนำไม่น้อยกว่ำ	 0.5	 เมตร	 จำกน้ันพ่นสำรก�ำจัดแมลงหวี่ขำวยำสูบ	 
Imidacloprid	 70%	WG	 อัตรำ	 6-12	 กรัมต่อน�้ำ	 20	 ลิตร	 หรือ	 Dinotefuran	 10%	 SL	 อัตรำ	 
15-20	 มล.	 ต่อน�้ำ	 20	 ลิตร	 หรือ	 Thiamethosam	 25%	WG	 อัตรำ	 6-12	 กรัมต่อน�้ำ	 20	 ลิตร	 
บริเวณแปลงเพื่อก�ำจัดพำหะน�ำโรค	และส�ำรวจเพิ่มห่ำงจำกจุดที่พบอำกำรออกไปในรัศมี	5	กิโลเมตร	
	 ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จำกแหล่งที่พบกำรระบำดหรือพบอำกำรของโรค	 หรือท่อนพันธุ์ท่ีไม่ทรำบ 
แหล่งที่มำ	 และห้ำมน�ำเข้ำท่อนพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์ของมันส�ำปะหลังจำกต่ำงประเทศ	 ยกเว้น 
มันเส้น	และหัวมันสด	ตำม	พ.ร.บ.กักพืช	พ.ศ.	2507	(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2550	พร้อมช่วยกันสอดส่อง 
กำรลักลอบน�ำเข้ำท่อนพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์ของมันส�ำปะหลังจำกต่ำงประเทศ	หากพบให้แจ้ง

ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ ส�านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน	 หรือกองส่งเสริมการอารักขาพืช

และจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์ 0 2955 1514, 0 2955 1626 n

จับตา...ภัยเกษตร
เรียบเรียง : กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย


