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กลุมสมาคมเกษตร จัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ป 2563           
       วันพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2563 นายพายุ เนื่องจํานง คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนประธานเปดงานรณรงคการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออย ภายใตโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ป 2563 ณ สมาคมกลุมอาชีพการเกษตรชลบุรี ตําบลหนองชาก 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุร ี
        จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน 1.4 แสนไร ผลผลิตเฉลี่ย 10 ตันตอไร ซ่ึงผลผลิตตอไรมีแนวโนม
ลดลงจากหลายสาเหตุ อาทิ สภาพดินฟาอากาศ ภัยแลง การบริหารจัดการไร ตลอดจนแนวโนมการลดลงของ
พ้ืนท่ีการเกษตร ดังนั้น เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตออยใหมีคุณภาพ โดยใชเทคโนโลยีเขามามี
บทบาทในการทําไรออยจึงนับเปนสิ่งจําเปนในปจจุบัน นอกจากนี้ปญหาการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ยังสงผลตอ
สถานการณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 พบวามีสาเหตุมาจากการเผาในท่ีโลง 54% 
ปญหาของมลพิษหรือฝุนควัน ถือเปนอีกปญหาสําคัญ โดยเฉพาะในชวงฤดูตัดออย เพราะนอกจากจะสงผลตอ
สภาพอากาศแลว การเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรยังสงผลเสียตอการทําอาชีพการเกษตรโดยตรงทําใหดินเสื่อม
โทรมอีกดวย 
        นายพายุ เนื่องจํานง คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาววา สํานักงาน
เกษตรอําเภอบานบึง รวมมือกับหนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และบริษัทเอกชน 
รวมกันจัดรณรงคการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
ประชาสัมพันธและพัฒนาเกษตรกรใหมีความรูเก่ียวกับการผลิตออย โดยแบงจุดเรียนรูและจุดสาธิตออกเปน 
การเตรียมพ้ืนท่ีปลูกออย พันธุออยและการจัดทําแปลงพันธุออยพันธุดี การปองกันและกําจัดศัตรูออยโดยชีว
วิธี การปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตออย การบํารุงดูแลรักษาออยและการเก็บเก่ียวออย เพ่ือสงโรงงาน
น้ําตาล และเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับชาวไรออย รวมท้ังนิทรรศการ ของหนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ซ่ึงในแตละจุดสาธิตท่ีเกษตรกรเรียนรู สามารถนําไปประกอบตัดสินใจพัฒนาผลิตการเกษตรในไร
ออย พัฒนาเกษตรกรเปนมืออาชีพผลิตออย เกิดรายไดอยางยั่งยืน สรางความม่ันคงใหกับชาวไรออยตอไป 
       สําหรับการจัดงานในครั้งนี้มีหนวยงานท่ีรวมบูรณาการ ประกอบดวย ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 1 จังหวัด
ชลบุรี สถานีพัฒนาท่ีดินชลบุรี ศูนยวิจัยพืชไรระยอง พลังงานจังหวัดชลบุรี ศูนยสงสเริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายภาคท่ี 3 จังหวัดชลบุรี โรงงาน
สหการน้ําตาลชลบุรี และบริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด (คูโบตาฟารม) 
ปริญญา/ขาว/ภาพ 
 



 

ชลบุรี จัดงานรณรงคการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออย ถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมในการเพาะปลูกออย 
หวังใหเกษตรกรนําไปประยุกตพัฒนาการเพาะปลูกออย ใหเกิดผลผลิตและรายไดอยางยั่งยืน 

วันน้ี (22 กรกฎาคม 2563) ท่ี สมาคมกลุมอาชีพการเกษตรชลบุรี ตําบลหนองชาก อําเภอบานบึง จงัหวัดชลบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอบาน
บึงและสํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จัดงานรณรงคการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติออย ภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร ป 2563 โดยมีนายพายุ เน่ืองจํานงคคณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานเปดงานมี
นายจิรวุฒิ สิงโตทองนายกสมาคมกลุมอาชีพการเกษตรกรชลบุรี รวมงานดังกลาว 

ปจจุบันจังหวัดชลบุรี มีพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน 1.4 แสนไร ผลผลิตเฉลี่ย 10 ตันตอไร ซึ่งผลผลิตตอไรมีแนวโนมลดลงจากหลายสาเหตุ อาทิ 
สภาพดินฟาอากาศ ภัยแลง การบริหารจดัการไร ตลอดจนแนวโนมการลดลงของพ้ืนท่ีการเกษตร ดังน้ัน เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการผลิต
ออยใหมีคุณภาพ โดยใชเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการทําไรออยจึงนับเปนสิ่งจําเปนในปจจุบัน นอกจากน้ีปญหาการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ยัง
สงผลตอสถานการณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 พบวามีสาเหตุมาจากการเผาในท่ีโลง 54% ปญหาของมลพิษหรือฝุน
ควัน ถือเปนอีกปญหาสําคญั โดยเฉพาะในชวงฤดูตัดออย เพราะนอกจากจะสงผลตอสภาพอากาศแลว การเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรยังสงผลเสียตอ
การทําอาชีพการเกษตรโดยตรงทําใหดินเสื่อมโทรมอีกดวย 

สํานักงานเกษตรอําเภอบานบึง ไดรวมมือกับหนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และบริษัทเอกชน รวมกันจัดรณรงคการใช
เทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติออย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ประชาสัมพันธและพัฒนาเกษตรกรใหมคีวามรูเก่ียวกับการผลติออย 
โดยแบงจุดเรียนรูและจุดสาธิตออกเปน การเตรียมพ้ืนท่ีปลูกออย พันธุออยและการจดัทําแปลงพันธุออยพันธุดี การปองกันและกําจดัศตัรูออย
โดยชีววิธี การปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตออย การบํารุงดูแลรกัษาออยและการเก็บเก่ียวออย เพ่ือสงโรงงานนํ้าตาล และเครื่องจักรกล
การเกษตรสําหรับชาวไรออย รวมท้ังนิทรรศการ ของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งในแตละจุดสาธิตท่ีเกษตรกรเรียนรู สามารถนําไป
ประกอบตัดสินใจพัฒนาผลิตการเกษตรในไรออย พัฒนาเกษตรกรเปนมืออาชีพผลิตออย เกิดรายไดอยางยั่งยืน สรางความมั่นคงใหกับชาวไร
ออยตอไป 

การจัดงานในครั้งน้ีมีหนวยงานท่ีรวมบูรณาการ ประกอบดวย ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 1 จังหวัดชลบุรี สถานีพัฒนาท่ีดินชลบุรี ศูนยวิจัยพืชไร
ระยอง พลังงานจังหวัดชลบุรี ศูนยสงสเริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย
ภาคท่ี 3 จังหวัดชลบุรี โรงงานสหการนํ้าตาลชลบุรี และบริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด (คูโบตาฟารม) 

 



 
เนนทําเกษตรแบบอินทรีย!!นางนภา เกษตรกรดีเดนไรนาสวนผสม 
นางนภา เกษตรกรดีเดนดานสาขาอาชีพไรนาสวนผสม เนนการทําการเกษตรแบบอินทรีย ไมมีการใชสารเคมี  
นางทชาอร ลิมังกูร นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ นายธีระศักดิ์ ศรีวิชัย นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
กรรมการ และนายศราวุธ พานทอง กรรมการและเลขานุการ เพ่ือพิจารณาหาเกษตรกรท่ีมีผลงานเดนดานสาขาอาชีพไรนาสวนผสม 
เปนตัวแทนของเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ ในการประกวดเกษตรกรดีเดนระดับประเทศตอไป 
โดยนางนภา นอยมา อายุ 44 ป บานเลขท่ี 86/1 หมูท่ี 8 บานหนองจอก ตําบลคณฑี อําเภอเมืองกําแพงเพชร ไดรับคัดเลือก
เปนเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพไรนาสวนผสมของจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป 2563 โดยทําไรนาสวนผสมในพ้ืนท่ี 24 ไร กิจกรรม
ท่ีทําไดแก ปาลมน้ํามัน 270 ตน กลวยน้ําวา 1,300 ตน บอเลี้ยงปลา 6 บอ ทํานา 5 ไร ปลูกตนยูคาลิปตัส 5,000 ตน ตนยางนา 
500 ตน ตนสัก 300 ตน ตนพะยูง 150 ตน 
ตนมะฮอกกานี 150 ตน ตนประดู 150 ตน ตนสมโอ 30 ตน และพืชผักสวนครัวเชน พริกข้ีหนู ขา ตะไคร ชะอม ถ่ัวฝกยาว เลี้ยง
เปดไข เลี้ยงไกไข เลี้ยงปูนา ฯลฯ กอนท่ีจะมาทําไรนาสวนผสม ไดทํานาและปรับเปลี่ยนมาทําไรออย 
ตอมาประสบปญหาเรื่องราคาออยตกต่ําทําใหมีภาระหนี้สินเปนจํานวนมาก ในป 2559 จึงไดปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี 12 ไร มาปลูก
ปาลมน้ํามัน แซมดวยกลวยน้ํา และผักสวนครัว ตอมาในป 2560 ไดเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานตามหนวยงานตางๆท่ีจัด
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง เชน สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลคณฑี สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอเมืองกําแพงเพชร และในป 2561 ไดปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ีเหลืออีก 12 ไรมาขุดสระ 5 ลูก พรอมทําแนวคันรอบ ทํานา ปลูก
กลวยน้ําวา สมโอ ไผกิมซุง และไมยูคาลิปตัส 
โดยแปลงไรนาสวนผสมแปลงนี้ เนนการทําการเกษตรแบบอินทรีย ไมมีการใชสารเคมี และปุยเคมี ใชปุยหมัก ปุยพืชสด ปุยมูล
สัตว น้ําหมักจุลินทรีย กําจัดวัชพืชโดยการตัด มีรายได รายวัน จากผักสวนครัวเชน พริกข้ีหนู ขา ตะไคร ใบมะกรูด รายไดราย
สัปดาหจาก กลวยน้ําวา กลวยหอม ชะอม รายเดือนไดจากการสีขาวท่ีปลูกขายเอง และตัดผลปาลมขาย โดยตัดทุก 15 วัน รายได
รายครึ่งป ไดจากการจับปลาจากบอและรองสวนขาย รายไดรายปจากการตัดไมยูคาลิปตัสขาย มีรายไดรวมเฉลี่ยปละ 400,000 
บาท ปจจุบันสวนแหงนี้เปนเครือขายของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการเผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองกําแพงเพชร เปนแหลง
เรียนรูและขยายผลของคนในชุมชน 
ท้ังนี้ การคัดเลือกเกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพไรนาสวนผสม ระดับเขต ประจําป 2563 นายสมยศ มโนวงศ เกษตรจังหวัด
กําแพงเพชร กลาววาในป 2563 จังหวัดกําแพงเพชรไดดําเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร
ดีเดน เกษตรกรดีเดน ระดับจังหวัด ตามนโยบายของกรมสงเสริมการเกษตร แลวไดสงผลงานท่ีชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัดไป
ใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม เพ่ือพิจารณาผลการคัดเลือกในเบื้องตน ปรากฏวาผลงานสงเสริม
การเกษตรของจังหวัดกําแพงเพชรไดผานการคัดเลือกในเบื้องตน 2 กิจกรรม คือเกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพไรนาสวนผสม และอาชีพ
ทําไร สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 จังหวดัเชียงใหม ไดกําหนดแผนการออกมาคัดเลือกในพ้ืนท่ีของจังหวัด
กําแพงเพชร 



  ดินดีปลูกอะไรก็งาม!!ทวีศักดิ์ เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทําไร 
ทวีศักดิ์ เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทําไร ไมใชสารเคมี “เม่ือเราควบคุมราคาออยไมได เราตองลดตนทุนการผลิตใหได เพ่ือให
มีกําไรมากข้ึน” 
การคัดเลือกเกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทําไร ระดับเขต ประจําป 2563 กรมสงเสริมการเกษตร ไดดําเนินการคัดเลือกเกษตรกร 
บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเดนระดับประเทศ เปนประจําทุกป เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติแกเกษตรกร 
บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเดนใหเปนท่ีปรากฏแกสาธารณชน ตลอดจนเปนการใหความสําคัญ และ
สรางขวัญกําลังใจใหผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพลังใจสรางผลงานท่ีเปนประโยชนตออาชีพการเกษตรใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดผลดีตอประเทศ 
นายสมยศ มโนวงศ เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร กลาววาในป 2563 จังหวัดกําแพงเพชรไดดําเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคล
ทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเดน เกษตรกรดีเดน ระดับจังหวัด ตามนโยบายของกรมสงเสริมการเกษตร แลวไดสงผลงาน
ท่ีชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัด ไปใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม เพ่ือพิจารณาผลการ
คัดเลือกในเบื้องตน ปรากฏวาผลงานสงเสริมการเกษตรของจังหวัดกําแพงเพชรไดผานการคัดเลือกในเบื้องตน 2 กิจกรรม คือ
เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพไรนาสวนผสม และอาชีพทําไร 
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 จังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดแผนการออกมาคัดเลือกในพ้ืนท่ีของจังหวัด
กําแพงเพชร โดยการนําของนางทชาอร ลิมังกูร นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ นายธีระศักดิ์ ศรีวิชัย 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรรมการ และนายศราวุธ พานทอง กรรมการและเลขานุการ เพ่ือพิจารณาหาเกษตรกรท่ีมีผลงาน
เดนดานสาขาอาชีพไร นาสวนผสม เปนตัวแทนของเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ 
ในการประกวดเกษตรกรดีเดนระดับประเทศตอไป การพิจารณาคัดเลือกใชหลักเกณฑการคัดเลือกของกรมสงเสริม
การเกษตร ประกอบดวย ความคิดริเริ่มและความฟนฝาอุปสรรคในการสรางผลงาน ผลงานและความสําเร็จของผลงาน ท้ังปริมาณ
และคุณภาพ ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ ความเปนผูนําและการเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวมในดาน
ตางๆ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
นายทวีศักดิ์ พัชรศักดิ์สกล อายุ 41 ป บานเลขท่ี 24 หมู 6 บานศาลเจาแม ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ไดรับ
คัดเลือกเปนเกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทําไรของจังหวัดกําแพงเพชร มีพ้ืนท่ีปลูกออย 544 ไร ไมมีการเผาใบออยใชใบออยคลุมดิน
รักษาความชื้น ฉีดพนจุลินทรีย เพ่ือชวยยอยสลายทําใหไดปุยกลับสูดิน สรางความอุดมสมบูรณใหกับดิน และลดตนทุนในการซ้ือ
ปุยเคมีถึง 1,250,000 บาท มีการนําเทคโนโลยีตางๆมาปรับใชในไรของตนเอง เชน การปรับพ้ืนท่ีใหเหมาะแกการเพาะปลูกออย 
การปรับปรุงบํารุงดินดวยจุลินทรียชีวภาพ ยอยสลายใบออยดวยจุลินทรีย เลือกใชพันธุออยใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ปลูกออยโดยใช
รถปลูกออยชนิดพิเศษ ท่ีดัดแปลงใหมีเครื่องฉีดพนจุลินทรียทายเครื่องปลูกโดยทายรถจะติดตั้งเครื่องพนจุลินทรีย เพ่ือสเปรย
ฮอรโมนเรงรากใหไปสัมผัสกับทอนพันธุโดยตรงขณะปลูกออย กําจัดวัชพืชในแปลงออยปลูกใหม โดยใชโรตารี่จอบหมุนสับกลบใบ
ออยกําจัดวัชพืชในรองออยพวงรถแทรคเตอร ชวยลดปริมาณการใชสารเคมีในการกําจัดวัชพืชได 1 ใน 3 ชวยลดรายจายและลด
มลพิษคิดเปนตนทุนท่ีลดลง 718,275 บาท แกไขปญหาเรื่องมลพิษและการขาดแคลนแรงงาน 
โดยการนํารถตัดออยมาใชแทนการเผาออยกอนตัด 100 เปอรเซนต มีการคัดเลือกใชพันธุใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี จากการ
นําเทคโนโลยีตางๆมาปรับใชทําใหผลผลิตเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3 ตัน/ไร จาก 11.99 ตัน/ไรเปน 15.00 ตัน/ไร นอกจากนี้นายทวีศักดิ์ ได
นําความรูท่ีมีและนําไปใชประสบผลสําเร็จเผยแพรใหแกเกษตรกรรายอ่ืนๆ เปนผูรวมกอตั้งโครงการ ครูของประชาชน และไดนอม
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลท่ี 9 มาใชในดําเนินชีวิตโดยแบงพ้ืนท่ี 4 ไร มาทํานาปลูกขาวไวกินเอง เลี้ยงไก ปลูกผัก 
ปลูกออยค้ันน้ํา ปลูกผลไม 
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