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กรมส่งเสริ มการเกษตรประกาศ ปี 2564 “ยกระดับเกษตรกร ฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน” อยูด่ ีมีสุขอย่างยัง่ ยืน

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2564) กรมส่ งเสริ มการเกษตร นาโดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร
จัดงานพบสื่ อมวลชน Meet the Press “ยกระดับเกษตรกร ฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน” ชูนโยบายปี 2564 ก้าวสู่ เกษตรวิถีใหม่ ปรับ
รู ปแบบการทางานส่งเสริ มเกษตรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ ยึดหลักตลาดนาการเกษตร หนุนใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม สร้างความอุ่นใจให้เกษตรกรทุกพื้นที่อยูด่ ีมีสุขอย่างยัง่ ยืน
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยถึง ทิศทางการดาเนินงานส่งเสริ มการเกษตร ในปี
2564 หลังจากปี ที่ผา่ นมาจนถึงขณะนี้ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ส่ งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรได้รับผลกระทบตั้งแต่การผลิต
จนถึงการตลาด ส่งผลต่อรายได้และการประกอบอาชีพ รวมถึงเป็ นปัจจัยเร่ งให้เกิดการเปลี่ย นแปลงเข้าสู่สังคมดิจิทลั ความใส่
ใจเรื่ องความปลอดภัยจากอาหารและสุขอนามัย จึงนับเป็ นความท้าทายของกรมส่งเสริ มการเกษตรที่จะต้องปรับวิธีการ
ทางาน เพื่อยังคงให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลที่ดีเช่นเดียวกับในภาวะปกติ การก้าวเข้าสู่เกษตรวิถีใหม่ (New Normal)
สิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการควบคู่กบั การเปลี่ยนแปลง คือ การส่งเสริ มและพัฒนาเกษตรกร โดยปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต การบริ หาร
จัดการสิ นค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ใช้ตลาดนาการเกษตรเป็ นหลัก เพื่อยกระดับเกษตรกรให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ นึ ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรเกิดรายได้ที่ยงั่ ยืน ด้วยการ “ยกระดับ
เกษตรกร ฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน” ในแต่ละด้านโดยมีแนวทางในการพัฒนา คือ
ส่งเสริ มการรวมกลุ่มในรู ปแบบแปลงใหญ่ และพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน โดยยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็งส่งเสริ มให้เกษตรกรทางานในรู ปแบบเครื อข่าย พัฒนา
กระบวนการผลิตให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน การผลิตสิ นค้าเกษตรปลอดภัย การผลิตสิ นค้าเกษตรมูลค่าสูง การใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมเพิม่ ประสิ ทธิการผลิต สร้างตราสิ นค้า (Brand) มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ เป็ นต้น
พัฒนาตลาดเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสิ นค้า โดยยึดหลักตลาดนาการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถจาหน่ายผลผลิต
ทางตลาดออนไลน์ได้มากขึ้น สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร การทา Contract Farming
การจาหน่ายสิ นค้าเกษตรตามชั้นคุณภาพ ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้สามารถบริ หารจัดการการท่องเที่ยวใน
ชุมชน สร้างรายได้จากการขายสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น สร้างเศรษฐกิจชุมชน
ส่ งเสริ มการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ได้แก่ ยกระดับการทางานของศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ให้เป็ น
กลไกหลักของชุมชนในการให้บริ การด้านดินและปุ๋ ย รวมทั้งส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ช่วยสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นในชุมชน
บริ หารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยัง่ ยืน โดยส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรในชุมชน เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร สร้างเครื อข่ายปลอดการเผาให้เข้มแข็งครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น สนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งเสริ มการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ย ์ เป็ นต้น
พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริ หารจัดการ ปรับวิธีการทางานให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ในการบริ หารจัดการ
องค์กร รวมทั้งการให้บริ การในส่ วนของกรมส่ งเสริ มการเกษตรมากขึ้น
อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า จากการระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการ
กระจายสิ นค้าเกษตรของเกษตรกร ดังนั้น กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงต้องการให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพื่อลด
ผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคเศรษฐกิจสาคัญ ตามกรอบนโยบายด้านเกษตรโดยเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต พัฒนา
ศักยภาพการผลิตและต่อยอดของเดิมให้ดีข้ นึ ซึ่ง ครม.ได้มีมติอนุมตั ิให้ใช้เงินกูภ้ ายใต้แผนฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ขณะนี้ จานวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ ยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และ 2) โครงการพัฒนาธุรกิจบริ การด้านดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ทั้งนี้ ในการ
“ยกระดับเกษตรกร” เป้าหมายสาคัญ คือ ยกระดับการรวมกลุ่มเกษตรกร สู่การดาเนินการในรู ปแบบธุรกิจเกษตร สร้าง
โอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม กลุ่มเป้าหมายสาคัญ ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ และ เกษตรกร
ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.)
สาหรับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ ยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีเงื่อนไขการเข้าร่ วมโครงการ คือ ต้อง
เป็ นแปลงใหญ่ที่ผา่ นการรับรองและอยูใ่ นระบบ Co-farm.doae.go.th ของกรมส่งเสริ มการเกษตรที่ได้เสนอความต้องการเข้า
ร่ วมโครงการ ซึ่ง ครม. มีมติอนุมตั ิงบประมาณไว้แล้ว จานวน 5,250 แปลง โดยเป็ นแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องไม่เกินวงเงินเดิมที่เคย
เสนอขอความต้องการและได้รับการอนุมตั ิจาก ครม. แล้ว รวมทั้งต้องดาเนินกิจกรรมที่ไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการอื่นๆ ผลการ
ดาเนินงาน (ณ วันที่ 15 ก.พ. 2564) มีกลุ่มแปลงใหญ่แจ้งเข้าร่ วมโครงการฯ แล้ว จานวน 1,555 แปลง เป็ นกลุ่มแปลงใหญ่ที่
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จานวน 879 แปลง และกลุ่มแปลงใหญ่
ที่อยูร่ ะหว่างจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จานวน 676 แปลง ตัวอย่าง
กลุ่มแปลงใหญ่ที่จดั แสดงครั้งนี้เป็ นของ นายพิพฒั น์ เต็งเศรษฐศักดิ์ แปลงใหญ่มงั คุดหมู่ 1 ต.ชากไทย อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี
ปัจจุบนั มีสมาชิก 70 ราย พื้นที่ 1098 ไร่ จดทะเบียนเป็ น บริ ษทั วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มงั คุดคิชฌกูฎ จากัด มีการต่อยอด
โดยขอรับการสนับสนุนเป็ นเครื่ องคัดมังคุด เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพในการส่งออกด้วยตนเอง จากเดิมที่ทางกลุ่มได้มีการ
รวบรวมผลผลิตและคัดด้วยมือแล้วส่งให้ลง้
ส่วนโครงการพัฒนาธุรกิจบริ การดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จะสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกิด
เงินทุนหมุนเวียนในรู ปแบบธุรกิจชุมชน ตัวอย่างโมเดลธุ รกิจบริ การดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน ได้แก่ ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน ต.
หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรี สะเกษ ของนายสมชิต แซ่อ้ ึง เกษตรกร ศดปช. ปัจจุบนั มีสมาชิก 176 ราย ได้ดาเนินการในเชิงธุรกิจ มี
การให้บริ การตรวจวิเคราะห์ดิน ให้คาแนะนาการจัดการดินปุ๋ ยที่ถูกต้อง บริ การจัดหาแม่ปุ๋ยและผสมปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
หรื อปุ๋ ยสั่งตัด ซึ่งเป็ นปุ๋ ยเต็มสู ตรและใช้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ี่ศูนย์ผลิตเองเป็ นตัวเติมเต็ม มีการวางแผนบริ หารจัดการกิจกรรมศูนย์
อย่างดี เช่น ให้สมาชิกเลี้ยงวัวเพื่อให้มีวตั ถุดิบมูลทาปุ๋ ยเพียงพอและต่อเนื่อง มีการจัดสรรกาไรสู่ สมาชิก สะสมเข้ากลุ่ม ใช้
เพื่อสาธารณะ และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก โดยศูนย์แห่งนี้มองโอกาสในการขยายธุรกิจบริ การเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้
ใช้ปุ๋ยคุณภาพเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต “หากสมาชิกใน ต.หนองค้า หันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจะทาให้ศูนย์ฯ
สามารถจาหน่ายปุ๋ ยรวมมูลค่าประมาณ 35 ล้านบาท ดังนั้น สมาชิก ศดปช. แห่งนี้จึงร่ วมกันการผลิตปุ๋ ยที่มีคุณภาพ ให้บริ การ
ดี มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในชุมชนรู ้จกั ธุรกิจบริ การของศดปช.เพิ่มขึ้น” ขณะเดียวกันสานักงานเกษตรจังหวัด
สานักงานเกษตรอาเภอได้ให้ความรู ้ที่ถูกต้องและช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู ้ให้กบั เกษตรกรทัว่ ไปอีกทางหนึ่ง
อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่ วนของการ “ฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน” กรมฯ ได้ขบั เคลื่อนการ
ดาเนินงานในมิติดงั กล่าว 2 โครงการสาคัญ ได้แก่ 1) ส่ งเสริ มการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร และ 2) การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เป้าหมายสาคัญ คือ การฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน เช่น การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นาไปสู่ การลด
การเผาในพื้นที่เกษตร และการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรู ปแบบเครื อข่ายชุมชน สร้างต้นแบบการท่องเที่ยววิถี
เกษตร สร้างรายได้สู่ชุมชน
สาหรับกิจกรรมส่ งเสริ มการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ได้นาเสนอกรณี ตวั อย่างของ จ.พระนครศรี อยุธยา ซึ่งมีวิธีการ
จัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร โดยนาร่ องจัดทาจุดสาธิตการทาปุ๋ ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร สาธิตการอัดฟาง
ก้อน จัดทาสื่ อรณรงค์ “หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร” รวมทั้งบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่ วมกับกรมพัฒนา
ที่ดิน จัดกิจกรรมการไถกลบตอซังฟางข้าว ลดการเผาฟางและตอซังข้าว, MOU หน่วยงานในท้องถิ่น (อบต.รางจระเข้ อ.ผัก
ไห่ จ.พระนครศรี อยุธยา) ร่ วมกับบริ ษทั SCG ซีเมนต์จากัด และบริ ษทั สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน่ จากัด ในการ ทา MOU มอบ
เครื่ องจักรกลการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการ “ฟางอัดก้อน ลดการเผา Zero Burn”, ทาชีวมวลอัดแท่ง ซึ่งบริ ษทั SCG ตั้ง

โรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง โดยรับซื้อฟางอัดก้อนจากเกษตรกร เพื่อนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิต และนาชีวมวลที่ได้ไป
ใช้ในโรงงานปูนซีเมนต์ของ SCG
อีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งถือเป็ นการช่วยฟื้ นฟูเศรษฐกิจของชุมชน คือ เชิญชวนให้คนไทยหันมาส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในประเทศเพิ่มขึ้น โดยกรมฯ มุ่งเน้นการส่ งเสริ มเป็ นคลัสเตอร์การท่องเที่ยว ให้เกิดการหมุนเวียนเครื อข่ายและกระตุน้
เศรษฐกิจชุมชน โดยเสนอจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ไม่ไกลจาก กทม. เช่นตัวอย่างของ นายมงคลศิลป์ ลีนะกนิษฐ์ ประธาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสี มา ซึ่งให้บริ การด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชื่อมโยง
เส้นทางท่องเที่ยวครอบคลุมทั้งอาเภอ มีการสร้างสรรค์กิจกรรมสาหรับนักท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาสิ นค้าการเกษตรเพื่อ
เป็ นของฝากแก่นกั ท่องเที่ยว ปัจจุบนั มีสมาชิก 28 คน กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โดดเด่น เป็ นอัตลักษณ์ของอาเภอ
วังน้ าเขียว ได้แก่ การปลูกพืช เช่น พุทรานมสด หม่อน องุ่น ทุเรี ยน ลาไย อโวกาโด ข้าวโพด ผักสลัด และไม้ดอกไม้ประดับ,
การเลี้ยงสัตว์ เช่น ฟาร์มเป็ ดกากีแคมเบล และการอนุรักษ์ควายไทย, การเกษตรแบบผสมผสาน, ฟาร์มสเตย์ (ที่พกั
นักท่องเที่ยว) และผลิตภัณฑ์แปรรู ปทางการเกษตรต่าง ๆ รวมถึงสิ นค้าของชุมชน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งในนโยบาย ปี 2564 ที่กรมส่ งเสริ มการเกษตรมุ่งขับเคลื่อนการดาเนินงานใน
มิติของการ “ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่” และไม่วา่ สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมส่งเสริ มการเกษตรก็พร้อมจะก้าวไป
กับพี่นอ้ งเกษตรกร ทาหน้าที่เป็ นมิตรแท้ในการดูแลเกษตรกรให้อยูด่ ีมีสุขอย่างยัง่ ยืนต่อไป…

กรมส่ งเสริ มฯ ประกาศความพร้อม ยกระดับเกษตรกร ฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า สาหรับแนวทางการทางานของกรมส่งเสริ ม
การเกษตรในปี 2564 กรมฯ ได้วางกรอบแนวทางการทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เนื่องจากปี ที่ผา่ นมาการ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ภาพรวมเป็ นวงกว้าง โดยในส่ วนของภาคการเกษตรก็ได้รับผลกระทบตั้งแต่การผลิต จนถึงการตลาด ส่ งผลต่อรายได้และการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรเป็ นจานวนไม่นอ้ ย
ดังนั้น ในปี นี้กรมฯ จึงได้มีการเตรี ยมความพร้อมในการส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีการปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ และเน้นการผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อมไปพร้อมกันเพื่อการก้าวเข้าสู่ เกษตรวิถีใหม่
(New Normal) โดยสิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการควบคู่กบั การเปลี่ยนแปลงก็คือ การส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรกร ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ผลิต การบริ หารจัดการสิ นค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ใช้ตลาดนาการผลิต ส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรเกิดรายได้ที่ยง่ั ยืน ด้วยการ “ยกระดับเกษตรกร ฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน” ซึ่งการ
ยกระดับเกษตรกรประกอบด้วย
1. การส่งเสริ มการรวมกลุ่มในรู ปแบบแปลงใหญ่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน มีการเชื่อมโยง
ตลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็งส่งเสริ มให้เกษตรกรทางานในรู ปแบบเครื อข่าย การผลิตสิ นค้าเกษตรปลอดภัย การผลิตสิ นค้า

เกษตรมูลค่าสู ง การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต สร้างตราสิ นค้า (Brand) มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ
เป็ นต้น
2. พัฒนาตลาดเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสิ นค้า โดยยึดหลักตลาดนาการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถจาหน่ายผลผลิต
ทางตลาดออนไลน์ พัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร
3. ส่ งเสริ มการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ได้แก่ ยกระดับการทางานของศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ให้เป็ น
กลไกหลักของชุมชน เน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเกิดประโยชน์สูงสุ ด รวมทั้งช่วยสร้าง
ธุรกิจในชุมชน 4. บริ หารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยัง่ ยืน เน้นการนาของเหลือใช้วสั ดุทางการเกษตรกลับมาใช้เพื่อ
สร้างมูลค่า 5. พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริ หารจัดการ ปรับวิธีการทางานให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ในการ
บริ หารจัดการองค์กร รวมทั้งการให้บริ การในส่ วนของกรมส่ งเสริ มการเกษตรมากขึ้น
อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตรกล่าวว่า จากการที่ ครม.ได้มีมติอนุมตั ิให้ใช้เงินกูภ้ ายใต้แผนฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ขณะนี้จานวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ ย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และ 2) โครงการพัฒนาธุรกิจบริ การด้านดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
ทั้งนี้ การ “ยกระดับเกษตรกร” เป้าหมายสาคัญ คือ ยกระดับการรวมกลุ่มเกษตรกร สู่ การดาเนินการในรู ปแบบธุ รกิจ
เกษตร สร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม กลุ่มเป้าหมายสาคัญ ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่
และเกษตรกรศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.)
“ในส่ วนของการฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน กรมฯ ได้มีการขับเคลื่อนการดาเนินงาน 2 โครงการสาคัญ ได้แก่ 1. ส่ งเสริ ม
การหยุดเผาในพื้นที่เกษตร และ 2. การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีเป้าหมายสาคัญ คือ การฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชนด้วย
การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นาไปสู่ การลดการเผาในพื้นที่เกษตร และการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในรู ปแบบเครื อข่ายชุมชน สร้างต้นแบบการท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อให้ชุมชนมีรายได้อย่างต่อเนื่องจากนโยบายการ
หันมาส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศให้มีเพิ่มมากขึ้น โดยกรมฯ มุ่งเน้นการส่ งเสริ มเป็ นคลัสเตอร์การท่องเที่ยว
ให้เกิดการหมุนเวียนเครื อข่ายและกระตุน้ เศรษฐกิจชุมชนอย่างยัง่ ยืนต่อไป” อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตรกล่าว

กรมส่ งเสริ มประกาศความพร้อม “ยกระดับเกษตรกร ฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน”

กรมส่ งเสริ มการเกษตรชูนโยบายปี 2564 ก้าวสู่ เกษตรวิถีใหม่ “ยกระดับเกษตรกร ฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน” พร้อมปรับ
รู ปแบบการทางานด้านการส่งเสริ มเกษตรให้ทนั ต่อทุกสถานการณ์ดว้ ยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้นโยบายตลาดนาการ
ผลิต
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า สาหรับแนวทางการทางานของกรมส่งเสริ ม
การเกษตรในปี 2564 กรมฯ ได้วางกรอบแนวทางการทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เนื่องจากปี ที่ผา่ นมาการ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ภาพรวมเป็ นวงกว้าง โดยในส่ วนของภาคการเกษตรก็ได้รับผลกระทบตั้งแต่การผลิต จนถึงการตลาด ส่ งผลต่อรายได้และการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรเป็ นจานวนไม่นอ้ ย
ดังนั้นในปี นี้กรมฯ จึงได้มีการเตรี ยมความพร้อมในการส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีการปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ และเน้นการผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อมไปพร้อมกันเพื่อการก้าวเข้าสู่ เกษตรวิถีใหม่
(New Normal) โดยสิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการควบคู่กบั การเปลี่ยนแปลงก็คือ การส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรกร ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ผลิต การบริ หารจัดการสิ นค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ใช้ตลาดนาการผลิต ส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรเกิดรายได้ที่ยง่ั ยืน ด้วยการ “ยกระดับเกษตรกร ฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน”
สาหรับการยกระดับเกษตรกรประกอบด้วย

1.การส่งเสริ มการรวมกลุ่มในรู ปแบบแปลงใหญ่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน มีการเชื่อมโยง
ตลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็งส่งเสริ มให้เกษตรกรทางานในรู ปแบบเครื อข่าย การผลิตสิ นค้าเกษตรปลอดภัย การผลิตสิ นค้า
เกษตรมูลค่าสู ง การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มประสิ ทธิการผลิต สร้างตราสิ นค้า (Brand) มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ เป็ น
ต้น
2.พัฒนาตลาดเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสิ นค้า โดยยึดหลักตลาดนาการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถจาหน่ายผลผลิต
ทางตลาดออนไลน์ พัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร
3.ส่ งเสริ มการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ได้แก่ ยกระดับการทางานของศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ให้เป็ น
กลไกหลักของชุมชน เน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเกิดประโยชน์สูงสุ ด รวมทั้งช่วยสร้าง
ธุรกิจในชุมชน

4.บริ หารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยัง่ ยืน เน้นการนาของเหลือใช้วสั ดุทางการเกษตรกลับมาใช้เพื่อสร้างมูลค่า
5. พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริ หารจัดการ ปรับวิธีการทางานให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ในการบริ หารจัดการ
องค์กร รวมทั้งการให้บริ การในส่ วนของกรมส่ งเสริ มการเกษตรมากขึ้น
อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า จากการที่ ครม.ได้มีมติอนุมตั ิให้ใช้เงินกูภ้ ายใต้แผนฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ขณะนี้ จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ ยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และ
2) โครงการพัฒนาธุรกิจบริ การด้านดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ทั้งนี้ การ “ยกระดับเกษตรกร” เป้าหมายสาคัญ
คือ ยกระดับการรวมกลุ่มเกษตรกร สู่การดาเนินการในรู ปแบบธุรกิจเกษตร สร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม กลุ่มเป้าหมายสาคัญ ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ และ เกษตรกรศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.)
“ในส่ วนของการ “ฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน” กรมฯ ได้มีการขับเคลื่อนการดาเนิ นงาน 2 โครงการสาคัญ ได้แก่ 1.
ส่ งเสริ มการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร และ 2. การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีเป้าหมายสาคัญ คือ การฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชนด้วยการสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นาไปสู่ การลดการเผาในพื้นที่เกษตร และการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรู ปแบบเครื อข่ายชุมชน สร้างต้นแบบการท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อให้ชุมชนมีรายได้อย่างต่อเนื่องจาก
นโยบายการหันมาส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศให้มีเพิม่ มากขึ้น โดยกรมฯ มุ่งเน้นการส่ งเสริ มเป็ นคลัสเตอร์
การท่องเที่ยว ให้เกิดการหมุนเวียนเครื อข่ายและกระตุน้ เศรษฐกิจชุมชนอย่างยัง่ ยืนต่อไป” อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร
กล่าว

ศูนย์ฯ อารักขาพืช กรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดคลินิกรับปรึ กษาปัญหาโรค-แมลงศัตรู พืช

ปัจจุบนั ประชาชนหลากหลายอาชีพสนใจเรื่ องของการทาเกษตรมากขึ้น ทาให้เกษตรกรที่เกิดขึ้นทั้งรายใหม่และราย
เก่านั้น มีความใส่ ใจในเรื่ องของการควบคุมคุณภาพในการผลิตอยูเ่ สมอ เพราะการทาเกษตรไม่เพียงแต่ตอ้ งมีสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออานวยเพียงอย่างเดียว ความใส่ ใจโรคและแมลงต่างๆ นับเป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่สาคัญไม่แพ้กนั เพราะผูบ้ ริ โภคเริ่ มใส่ ใจใน
ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อสุ ขภาพมากขึ้น จึงมุ่งเน้นเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้าง
ส่ งผลให้เกษตรกรหันมาใส่ ใจในการทาเกษตรให้ปลอดภัยตามความต้องการของตลาด เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยทั้งต่อ
ผูบ้ ริ โภค และผลดีที่ตามมาคือสุขภาพของเกษตรกรเอง
กรมส่งเสริ มการเกษตร เห็นถึงความสาคัญในเรื่ องของการทาเกษตรที่ปลอดภัย และเป็ นหน่วยงานหลักที่ได้มีแผน
รับมือในเรื่ องของการให้องค์ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของการใช้สารชีวภัณฑ์ และการกาจัด โรคแมลงศัตรู พืชต่างๆ ด้วยวิธี
ธรรมชาติ จึงได้จดั ตั้งศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช เพื่อเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ในการให้บริ การเกษตรกร
เข้ามาขอคาปรึ กษาปัญหาด้านการเกษตร ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของการให้ความรู ้เรื่ องโรคพืชและแมลงศัตรู พืช และการ
สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ให้เกษตรกรได้นาไปใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง โดยมีศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชหลัก 9 แห่ง ประกอบด้วย เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสี มา ชัยนาท สุ พรรณบุรี ชลบุรี สงขลา สุ ราษฎร์
ธานี กระจายอยูใ่ นภูมิภาคต่าง ๆ รับผิดชอบดูแลพื้นที่เขตจังหวัดใกล้เคียง ในการให้บริ การเกษตรกรตามบทบาทภารกิจ ดังนี้
1) ศึกษาทดสอบการใช้เทคโนโลยีควบคุมศัตรู พืชในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2) ส่ งเสริ มและถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการใช้
เทคโนโลยีควบคุมศัตรู พืช การอนุรักษ์และผลิตขยายชีวินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์ รวมทั้งพืชที่มีคุณสมบัติควบคุมศัตรู พืช 3) ผลิต

ขยายชีวินทรี ยแ์ ละสารธรรมชาติควบคุมศัตรู พืช เพื่อใช้ในงานส่งเสริ มการเกษตร 4) ให้บริ การตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยศัตรู พืช
พยากรณ์เตือนการระบาดและป้องกันศัตรู พืช และ 5) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ ส่งเสริมฯ อารักขาพืช จ.สุ พรรณบุรี บริการประชาชนแบบครบวงวจร
คุณสมคิด เฉลิมเกียรติ ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ขอ้ มูล
ว่า กรมส่งเสริ มการเกษตรได้มีนโยบายที่จะเปิ ดแต่ละศูนย์ทางด้านอารักขาพืชให้กบั พี่นอ้ งเกษตรกรได้ใช้บริ การ ซึ่งศูนย์
ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ในประเทศไทยมีดว้ ยกันทั้งหมดอยู่ 9 ศูนย์ ซึ่งศูนย์ส่งเสริ ม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ น 1 ใน 9 ศูนย์หลัก ดูแลควบคุมอยูท่ ้ งั หมด 8 จังหวัดภาคตะวันตก
ได้แก่ สุ พรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์ ทั้งนี้ สานักงาน
เกษตรจังหวัดและสานักงานเกษตรอาเภอแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยยังมีการให้บริ การในเรื่ องของคลินิกพืชแก่พี่นอ้ ง
เกษตรกรอีกด้วย
โดยสมัยก่อนศูนย์แห่งนี้มีการให้บริ การเกษตรกรเพียง 1 วัน ใน 1 สัปดาห์เท่านั้น เมื่อเกษตรกรเริ่ มมีปัญหาในเรื่ อง
ของโรคพืชมากขึ้นจึงทาให้เกษตรกรมีความต้องการขอความช่วยเหลือจากศูนย์แห่งนี้ อย่างต่อเนื่ อง ต่อมากรมส่ งเสริ ม
การเกษตรจึงมีนโยบายให้เปิ ดคลินิกพืชเป็ นประจาทุกวันในวันและเวลาราชการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
เกษตรกรในการให้คาปรึ กษาปัญหาและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
“จากปัญหาและสถานการณ์ที่พี่นอ้ งเกษตรกรเจอนั้น เราได้ตระหนักและใส่ ใจว่าเรื่ องของโรคและแมลงศัตรู พืช
เกษตรกรจะรอมาพบเราเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาสัปดาห์ละ 1 วันไม่ได้แล้ว เราจึงได้เปิ ดทุกวัน ซึ่งในแต่ละวันได้มีการจัดเวร
รับผิดชอบหรื อที่เราเรี ยกว่า “หมอพืช” โดยในแต่ละวันเจ้าหน้าที่จะเข้ามาพบปะเกษตรกรที่ประสบปัญหาต่างๆ เพื่อคอยให้
คาปรึ กษาและแนะนาการกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชของเกษตรกร เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที”
คุณสมคิด กล่าว
โรค-แมลงศัตรู พืช “แก้ ตรงจุด” ช่ วยรับมือก่ อนผลผลิตเสี ยหาย
สาหรับคลินิกพืชที่ทางศูนย์ต้ งั ขึ้นเพื่อให้คาปรึ กษากับเกษตรกรนั้น คุณสมคิด เล่าว่า ในการให้คาปรึ กษาเกษตรกรใน
แต่ละวันจะเน้นย้าอยูเ่ สมอ โดยให้เกษตรกรนาตัวอย่างของโรคและแมลงศัตรู พืชที่พบหรื อกาลังเกิดขึ้นกับผลผลิตทาง
การเกษตรในแปลง นาตัวอย่างติดตัวมายังคลินิกพืชทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรื อที่รู้จกั กันในชื่อ “หมอพืช” ได้ช่วยทาการ
วินิจฉัยหรื อวิเคราะห์อาการแต่ละชนิด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์ และเตรี ยมสารชีวภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจน
ตัวห้ าตัวเบียน เพื่อให้เกษตรกรนาไปใช้กาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชในเบื้องต้น
แต่สาหรับแปลงเกษตรกรที่มีการเข้าทาลายของโรคและแมลงศัตรู พืชอย่างหนัก และไม่สามารถใช้สารชีวภัณฑ์ดว้ ย
วิธีทางธรรมชาติในการป้องกันเบื้องต้นได้น้ นั จะแนะนาการใช้สารเคมีที่ถูกวิธีให้กาจัดก่อน 1-3 ครั้ง และเมื่อปัญหาโรคและ
แมลงที่เกิดขึ้นลดระดับความรุ นแรงลง จึงจะให้เกษตรกรมารับสารชีวภัณฑ์และตัวห้ าตัวเบียนไปใช้เพื่อป้องกันและกาจัดใน
ขั้นตอนต่อไป

ศูนย์ฯ อารักขาพืช กรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดคลินิกรับปรึ กษาปัญหาโรค-แมลงศัตรู พืช“ซึ่งการใช้บริ การของเกษตรกรนั้น
ในเบื้องต้นถ้ายังไม่ได้เดินทางมาใช้บริ การที่ศูนย์ในทันที เกษตรกรจะเข้ารับคาปรึ กษาจากสานักงานเกษตรอาเภอของตนเอง
ในพื้นที่ก่อน เมื่อมีการระบาดหนักและไม่สามารถรับมือได้ โดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชดั และเกษตรกรได้รับผลกระทบ
อย่างมาก ทางศูนย์จะส่ งเจ้าหน้าที่ออกไปในทันที เพื่อไปวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ โดยโรคและแมลงที่เกษตรกรพบส่ วน
ใหญ่ จะเป็ นเรื่ องของโรคและแมลงที่เกิดขึ้นกับศัตรู ขา้ วเป็ นหลัก รองลงมาก็จะเป็ นไม้ผลและพืชไร่ ” คุณสมคิด กล่าว
ศูนย์ ฯ อารักขาพืช กรมส่ งเสริมการเกษตร เปิ ดคลินิกรับปรึกษาปัญหาโรค-แมลงศัตรู พืช
โดยสารชีวภัณฑ์ที่สนับสนุนให้กบั เกษตรกรนั้น แต่ละชนิดมีประสิ ทธิภาพและป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชที่
แตกต่างกันไป อย่างเช่น เชื้อไตรโคเดอร์มา ช่วยลดปัญหาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เชื้อราบิวเวอเรี ย ช่วยกาจัดแมลงปากดูด
ต่างๆ เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว และไร สารสกัดจากสะเดาช่วยกาจัดในเรื่ องของหนอนศัตรู พืชต่างๆ เพราะฉะนั้น
เกษตรกรที่เข้ามาปรึ กษายังคลินิกพืชแห่งนี้ จึงมัน่ ใจได้วา่ ปัญหาที่ประสบภายในแปลงเกษตรของเกษตรกร จะได้รับการ
แก้ไขและมีสารชีวภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนนาไปปรับใช้ป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชได้อย่างตรงจุด
หลังเข้ ารับการปรึกษาปัญหาเจ้ าหน้ าที่ เกษตรกรมีองค์ ความรู้ และภูมิค้ มุ กัน
จากการติดตามผลเกษตรกรที่เข้ามารับคาปรึ กษาภายในคลินิกพืชนั้น คุณสมคิด บอกว่า เกษตรกรมีองค์ความรู ้และมี
ระบบการจัดการกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชมากขึ้น โดยเมื่อเกิดปั ญหาขึ้นภายในแปลงพืชที่ปลูก เกษตรกรจะมีภูมิคมุ ้ กันใน
เรื่ องของการเลือกใช้ข้นั ตอนการกาจัดอย่างตรงจุด โดยไม่ใช้การกาจัดที่พ่ งึ พาแต่สารเคมีแบบสมัยก่อนที่เป็ นมา แต่จะลาดับ
ความสาคัญของสาเหตุของโรคและแมลงศัตรู พืชที่พบว่าอยูใ่ นระดับไหน และควรเลือกใช้สารชีวภัณฑ์แบบไหนเพื่อควบคุม
หรื อป้องกันไม่ให้ผลผลิตทางการเกษตรเสี ยหาย
ศูนย์ ฯ อารักขาพืช กรมส่ งเสริมการเกษตร เปิ ดคลินิกรับปรึกษาปัญหาโรค-แมลงศัตรู พืช
โดยสิ่ งที่เห็นได้ชดั จากการรู ้วิธีการป้องกันโรคพืชได้อย่างถูกวิธี ยังช่วยในเรื่ องของการลดต้นทุนการผลิตได้ดีอีก
ด้วย เพราะองค์ความรู ้ที่เกษตรกรมีทาให้สามารถลาดับสาเหตุได้ และมีการป้ องกันด้วยวิธีธรรมชาติมากขึ้น เมื่อไม่มีการใช้
สารเคมีที่มากเกินความจาเป็ นจึงทาให้มีตน้ ทุนการผลิตที่ถูกลง สามารถจาหน่ายผลผลิตได้กาไรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาก
ขึ้น
“จากที่เราเฝ้าติดตามมา เกษตรกรต่างพูดเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า หลังจากเข้ามาปรึ กษาคลินิกพืช การใช้สารเคมีลดลง
บางรายแทบจะไม่กลับไปใช้สารเคมีเลย จึงทาให้มีผลกาไรมากขึ้น เมื่อมีเกษตรกรที่เป็ นต้นแบบความสาเร็ จ ต่อมาเขาก็
รวมกลุ่มกันมากขึ้น เพื่อเรี ยนรู ้การกาจัดโรคและแมลงศัตรู ดว้ ยวิธีทางธรรมชาติ จากนั้นทางศูนย์กจะสนับสนุนสารชีวภัณฑ์
ต่างๆ ตลอดไปจนถึงตัวห้ าตัวเบียน ในเบื้องต้นจากนั้นเกษตรกรเขาก็จะไปขยายใช้กนั เองภายในกลุ่ม และสร้างเป็ นเครื อข่าย
ที่แข็งแรงต่อไป” คุณสมคิดกล่าว

ซึ่งจากสถิติเกษตรกรที่เข้าใช้บริ การของศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จากข้อมูลการลงทะเบียนที่จด
บันทึกไว้เมื่อปี 2563 มีเกษตรกรเดินทางเข้ามาใช้บริ การคลินิกพืชที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ประมาณ 1,000 รายต่อปี และทางศูนย์ฯได้
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์และตัวห้ าตัวเบียนให้กบั พี่นอ้ งเกษตรกรอย่างต่องเนื่ องด้วยเช่นกัน
คลินิกพืช แหล่ งรวมความรู้ เกษตรกรมั่นใจ มีประโยชน์ ทุกด้ าน
คุณธวัช ปั้นงาม เกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัวจังหวัดสุ พรรณบุรี เล่าว่า สมัยก่อนที่ยงั ไม่ได้เข้ามารับคาปรึ กษาจาก
คลินิกพืช จะเน้นการกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชด้วยสารเคมีอยูเ่ ป็ นประจา แต่เมื่อตัดสิ นใจเข้ามาภายในศูนย์แห่งนี้ โดยนา
ตัวอย่างของโรคและแมลงศัตรู พืชที่เจอภายในแปลงเข้ามาให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ จึงทาให้รู้วา่ อาการที่พบเห็นเกิดจากสาเหตุ
ใด และควรใช้สารชีวภัณฑ์ชนิดไหนมาป้ องกันและกาจัด จึงทาให้ไม่ตอ้ งพึ่งพาสารเคมีอย่างเช่นสมัยก่อน และที่เห็นผลอย่าง
ชัดเจน คือ ในเรื่ องของสุขภาพของตัวเขาเองที่ไม่ตอ้ งสัมผัสสารเคมีที่ใช้ จึงทาให้มีสุขภาพที่ดีและมีภูมิคมุ้ กันในการทา
เกษตรแบบมีระบบแบบโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็ นอันตรายและเปลืองต้นทุนการผลิต
“ศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชแห่งนี้ ผมมัน่ ใจครับเมื่อผมเข้ามารับคาปรึ กษา ทาให้ผมมีองค์
ความรู ้ และที่สาคัญเจ้าหน้าที่มีความชานาญ ให้ขอ้ มูลความรู ้แบบตรงสาเหตุ เมื่อผมนาสารชีวภัณฑ์กลับไปใช้แล้ว ก็เห็นผล
อย่างที่เจ้าหน้าที่แนะนามา เพราะเรามีข้ นั ตอนการใช้ที่เป็ นระบบและถูกวิธี ทาให้ผมเริ่ มหันมาใส่ ใจที่จะใช้การป้ องกันโรค
และแมลงศัตรู พืช ด้วยชีววิธีมากขึ้น อย่างน้อยก็เพื่อประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค และตัวผมเองที่ไม่ตอ้ งใช้สารเคมีที่เป็ นอันตราย
จึงนับว่าคลินิกพืชเป็ นสถานที่ให้บริ การที่เกิดประโยชน์กบั เกษตรกร และแนะนาสาเหตุโรคพืชได้อย่างตรงจุด และยัง่ ยืนใน
การทาเกษตรต่อไป” คุณธวัช กล่าว
สาหรับเกษตรกรหรื อผูท้ ี่สนใจเข้ารับคาปรึ กษาที่คลินิกพืช สามารถนาตัวอย่างปัญหาของโรคและแมลงศัตรู พืช เข้า
มาขอคาชี้แนะได้ที่ ศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุ พรรณบุรี ตั้งอยูเ่ ลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ตาบลพลับ
พลาไชย อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ (035) 440927

ศูนย์ฯ อารักขาพืช กรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดคลินิกรับปรึ กษาปัญหาโรค-แมลงศัตรู พืช

ปัจจุบนั ประชาชนหลากหลายอาชีพสนใจเรื่ องของการทาเกษตรมากขึ้น ทาให้เกษตรกรที่เกิดขึ้นทั้งรายใหม่และราย
เก่านั้น มีความใส่ ใจในเรื่ องของการควบคุมคุณภาพในการผลิตอยูเ่ สมอ เพราะการทาเกษตรไม่เพียงแต่ตอ้ งมีสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออานวยเพียงอย่างเดียว ความใส่ ใจโรคและแมลงต่างๆ นับเป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่สาคัญไม่แพ้กนั เพราะผูบ้ ริ โภคเริ่ มใส่ ใจใน
ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อสุ ขภาพมากขึ้น จึงมุ่งเน้นเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้าง
ส่งผลให้เกษตรกรหันมาใส่ใจในการทาเกษตรให้ปลอดภัยตามความต้องการของตลาด เพื่อให้สิ นค้ามีความปลอดภัยทั้งต่อ
ผูบ้ ริ โภค และผลดีที่ตามมาคือสุขภาพของเกษตรกรเอง
กรมส่งเสริ มการเกษตร เห็นถึงความสาคัญในเรื่ องของการทาเกษตรที่ปลอดภัย และเป็ นหน่วยงานหลักที่ได้มีแผน
รับมือในเรื่ องของการให้องค์ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของการใช้สารชีวภัณฑ์ และการกาจัด โรคแมลงศัตรู พืชต่างๆ ด้วยวิธี
ธรรมชาติ จึงได้จดั ตั้งศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช เพื่อเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ในการให้บริ การเกษตรกร
เข้ามาขอคาปรึ กษาปัญหาด้านการเกษตร ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของการให้ความรู ้เรื่ องโรคพืชและแมลงศัตรู พืช และการ
สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ให้เกษตรกรได้นาไปใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง โดยมีศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชหลัก 9 แห่ง ประกอบด้วย เชียงใหม่ พิษณุ โลก ขอนแก่น นครราชสี มา ชัยนาท สุ พรรณบุรี ชลบุรี สงขลา สุ ราษฎร์
ธานี กระจายอยูใ่ นภูมิภาคต่าง ๆ รับผิดชอบดูแลพื้นที่เขตจังหวัดใกล้เคียง ในการให้บริ การเกษตรกรตามบทบาทภารกิจ ดังนี้
1) ศึกษาทดสอบการใช้เทคโนโลยีควบคุมศัตรู พืชในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2) ส่ งเสริ มและถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการใช้

เทคโนโลยีควบคุมศัตรู พืช การอนุรักษ์และผลิตขยายชีวินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์ รวมทั้งพืชที่มีคุณสมบัติควบคุมศัตรู พืช 3) ผลิต
ขยายชีวินทรี ยแ์ ละสารธรรมชาติควบคุมศัตรู พืช เพื่อใช้ในงานส่งเสริ มการเกษตร 4) ให้บริ การตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยศัตรู พืช
พยากรณ์เตือนการระบาดและป้องกันศัตรู พืช และ 5) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ ส่งเสริมฯ อารักขาพืช จ.สุ พรรณบุรี บริการประชาชนแบบครบวงวจร
คุณสมคิด เฉลิมเกียรติ ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ขอ้ มูล
ว่า กรมส่งเสริ มการเกษตรได้มีนโยบายที่จะเปิ ดแต่ละศูนย์ทางด้านอารักขาพืชให้กบั พี่นอ้ งเกษตรกรได้ใช้บริ การ ซึ่งศูนย์
ส่ งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ในประเทศไทยมีดว้ ยกันทั้งหมดอยู่ 9 ศูนย์ ซึ่งศูนย์ส่งเสริ ม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ น 1 ใน 9 ศูนย์หลัก ดูแลควบคุมอยูท่ ้ งั หมด 8 จังหวัดภาคตะวันตก
ได้แก่ สุ พรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์ ทั้งนี้ สานักงาน
เกษตรจังหวัดและสานักงานเกษตรอาเภอแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยยังมีการให้บริ การในเรื่ องของคลินิกพืชแก่พี่นอ้ ง
เกษตรกรอีกด้วย
โดยสมัยก่อนศูนย์แห่งนี้มีการให้บริ การเกษตรกรเพียง 1 วัน ใน 1 สัปดาห์เท่านั้น เมื่อเกษตรกรเริ่ มมีปัญหาในเรื่ อง
ของโรคพืชมากขึ้นจึงทาให้เกษตรกรมีความต้องการขอความช่วยเหลือจากศูนย์แห่งนี้ อย่างต่อเนื่ อง ต่อมากรมส่ งเสริ ม
การเกษตรจึงมีนโยบายให้เปิ ดคลินิกพืชเป็ นประจาทุกวันในวันและเวลาราชการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
เกษตรกรในการให้คาปรึ กษาปัญหาและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
“จากปัญหาและสถานการณ์ที่พี่นอ้ งเกษตรกรเจอนั้น เราได้ตระหนักและใส่ ใจว่าเรื่ องของโรคและแมลงศัตรู พืช
เกษตรกรจะรอมาพบเราเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาสัปดาห์ละ 1 วันไม่ได้แล้ว เราจึงได้เปิ ดทุกวัน ซึ่งในแต่ละวันได้มีการจัดเวร
รับผิดชอบหรื อที่เราเรี ยกว่า “หมอพืช” โดยในแต่ละวันเจ้าหน้าที่จะเข้ามาพบปะเกษตรกรที่ประสบปัญหาต่างๆ เพื่อคอยให้
คาปรึ กษาและแนะนาการกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชของเกษตรกร เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที”
คุณสมคิด กล่าว
โรค-แมลงศัตรู พืช “แก้ ตรงจุด” ช่ วยรับมือก่ อนผลผลิตเสี ยหาย
สาหรับคลินิกพืชที่ทางศูนย์ต้ งั ขึ้นเพื่อให้คาปรึ กษากับเกษตรกรนั้น คุณสมคิด เล่าว่า ในการให้คาปรึ กษาเกษตรกรใน
แต่ละวันจะเน้นย้าอยูเ่ สมอ โดยให้เกษตรกรนาตัวอย่างของโรคและแมลงศัตรู พืชที่พบหรื อกาลังเกิดขึ้นกับผลผลิตทาง
การเกษตรในแปลง นาตัวอย่างติดตัวมายังคลินิกพืชทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรื อที่รู้จกั กันในชื่อ “หมอพืช” ได้ช่วยทาการ
วินิจฉัยหรื อวิเคราะห์อาการแต่ละชนิด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์ และเตรี ยมสารชีวภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจน
ตัวห้ าตัวเบียน เพื่อให้เกษตรกรนาไปใช้กาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชในเบื้องต้น
แต่สาหรับแปลงเกษตรกรที่มีการเข้าทาลายของโรคและแมลงศัตรู พืชอย่างหนัก และไม่สามารถใช้สารชีวภัณฑ์ดว้ ย
วิธีทางธรรมชาติในการป้องกันเบื้องต้นได้น้ นั จะแนะนาการใช้สารเคมีที่ถูกวิธีให้กาจัดก่อน 1-3 ครั้ง และเมื่อปัญหาโรคและ
แมลงที่เกิดขึ้นลดระดับความรุ นแรงลง จึงจะให้เกษตรกรมารับสารชีวภัณฑ์และตัวห้ าตัวเบียนไปใช้เพื่อป้องกันและกาจัดใน
ขั้นตอนต่อไป

ศูนย์ฯ อารักขาพืช กรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดคลินิกรับปรึ กษาปัญหาโรค-แมลงศัตรู พืช“ซึ่งการใช้บริ การของเกษตรกรนั้น
ในเบื้องต้นถ้ายังไม่ได้เดินทางมาใช้บริ การที่ศูนย์ในทันที เกษตรกรจะเข้ารับคาปรึ กษาจากสานักงานเกษตรอาเภอของตนเอง
ในพื้นที่ก่อน เมื่อมีการระบาดหนักและไม่สามารถรับมือได้ โดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชดั และเกษตรกรได้รับผลกระทบ
อย่างมาก ทางศูนย์จะส่ งเจ้าหน้าที่ออกไปในทันที เพื่อไปวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ โดยโรคและแมลงที่เกษตรกรพบส่ วน
ใหญ่ จะเป็ นเรื่ องของโรคและแมลงที่เกิดขึ้นกับศัตรู ขา้ วเป็ นหลัก รองลงมาก็จะเป็ นไม้ผลและพืชไร่ ” คุณสมคิด กล่าว
ศูนย์ ฯ อารักขาพืช กรมส่ งเสริมการเกษตร เปิ ดคลินิกรับปรึกษาปัญหาโรค-แมลงศัตรู พืช
โดยสารชีวภัณฑ์ที่สนับสนุนให้กบั เกษตรกรนั้น แต่ละชนิดมีประสิ ทธิภาพและป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชที่
แตกต่างกันไป อย่างเช่น เชื้อไตรโคเดอร์มา ช่วยลดปัญหาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เชื้อราบิวเวอเรี ย ช่วยกาจัดแมลงปากดูด
ต่างๆ เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว และไร สารสกัดจากสะเดาช่วยกาจัดในเรื่ องของหนอนศัตรู พืชต่างๆ เพราะฉะนั้น
เกษตรกรที่เข้ามาปรึ กษายังคลินิกพืชแห่งนี้ จึงมัน่ ใจได้วา่ ปัญหาที่ประสบภายในแปลงเกษตรของเกษตรกร จะได้รับการ
แก้ไขและมีสารชีวภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนนาไปปรับใช้ป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชได้อย่างตรงจุด
หลังเข้ ารับการปรึกษาปัญหาเจ้ าหน้ าที่ เกษตรกรมีองค์ ความรู้ และภูมิค้ มุ กัน
จากการติดตามผลเกษตรกรที่เข้ามารับคาปรึ กษาภายในคลินิกพืชนั้น คุณสมคิด บอกว่า เกษตรกรมีองค์ความรู ้และมี
ระบบการจัดการกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชมากขึ้น โดยเมื่อเกิดปั ญหาขึ้นภายในแปลงพืชที่ปลูก เกษตรกรจะมีภูมิคมุ ้ กันใน
เรื่ องของการเลือกใช้ข้นั ตอนการกาจัดอย่างตรงจุด โดยไม่ใช้การกาจัดที่พ่ งึ พาแต่สารเคมีแบบสมัยก่อนที่เป็ นมา แต่จะลาดับ
ความสาคัญของสาเหตุของโรคและแมลงศัตรู พืชที่พบว่าอยูใ่ นระดับไหน และควรเลือกใช้สารชีวภัณฑ์แบบไหนเพื่อควบคุม
หรื อป้องกันไม่ให้ผลผลิตทางการเกษตรเสี ยหาย
ศูนย์ ฯ อารักขาพืช กรมส่ งเสริมการเกษตร เปิ ดคลินิกรับปรึกษาปัญหาโรค-แมลงศัตรู พืช
โดยสิ่ งที่เห็นได้ชดั จากการรู ้วิธีการป้องกันโรคพืชได้อย่างถูกวิธี ยังช่วยในเรื่ องของการลดต้นทุนการผลิตได้ดีอีก
ด้วย เพราะองค์ความรู ้ที่เกษตรกรมีทาให้สามารถลาดับสาเหตุได้ และมีการป้ องกันด้วยวิธีธรรมชาติมากขึ้น เมื่อไม่มีการใช้
สารเคมีที่มากเกินความจาเป็ นจึงทาให้มีตน้ ทุนการผลิตที่ถูกลง สามารถจาหน่ายผลผลิตได้กาไรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาก
ขึ้น
“จากที่เราเฝ้าติดตามมา เกษตรกรต่างพูดเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า หลังจากเข้ามาปรึ กษาคลินิกพืช การใช้สารเคมีลดลง
บางรายแทบจะไม่กลับไปใช้สารเคมีเลย จึงทาให้มีผลกาไรมากขึ้น เมื่อมีเกษตรกรที่เป็ นต้นแบบความสาเร็ จ ต่อมาเขาก็
รวมกลุ่มกันมากขึ้น เพื่อเรี ยนรู ้การกาจัดโรคและแมลงศัตรู ดว้ ยวิธีทางธรรมชาติ จากนั้นทางศูนย์กจะสนับสนุนสารชีวภัณฑ์
ต่างๆ ตลอดไปจนถึงตัวห้ าตัวเบียน ในเบื้องต้นจากนั้นเกษตรกรเขาก็จะไปขยายใช้กนั เองภายในกลุ่ม และสร้างเป็ นเครื อข่าย
ที่แข็งแรงต่อไป” คุณสมคิดกล่าว

ซึ่งจากสถิติเกษตรกรที่เข้าใช้บริ การของศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จากข้อมูลการลงทะเบียนที่จด
บันทึกไว้เมื่อปี 2563 มีเกษตรกรเดินทางเข้ามาใช้บริ การคลินิกพืชที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ประมาณ 1,000 รายต่อปี และทางศูนย์ฯได้
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์และตัวห้ าตัวเบียนให้กบั พี่นอ้ งเกษตรกรอย่างต่องเนื่องด้วยเช่นกัน
คลินิกพืช แหล่ งรวมความรู้ เกษตรกรมั่นใจ มีประโยชน์ ทุกด้ าน
คุณธวัช ปั้นงาม เกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัวจังหวัดสุ พรรณบุรี เล่าว่า สมัยก่อนที่ยงั ไม่ได้เข้ามารับคาปรึ กษาจาก
คลินิกพืช จะเน้นการกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชด้วยสารเคมีอยูเ่ ป็ นประจา แต่เมื่อตัดสิ นใจเข้ามาภายในศูนย์แห่งนี้ โดยนา
ตัวอย่างของโรคและแมลงศัตรู พืชที่เจอภายในแปลงเข้ามาให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ จึงทาให้รู้วา่ อาการที่พบเห็นเกิดจากสาเหตุ
ใด และควรใช้สารชีวภัณฑ์ชนิดไหนมาป้องกันและกาจัด จึงทาให้ไม่ตอ้ งพึ่งพาสารเคมีอย่างเช่ นสมัยก่อน และที่เห็นผลอย่าง
ชัดเจน คือ ในเรื่ องของสุขภาพของตัวเขาเองที่ไม่ตอ้ งสัมผัสสารเคมีที่ใช้ จึงทาให้มีสุขภาพที่ดีและมีภูมิคมุ้ กันในการทา
เกษตรแบบมีระบบแบบโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็ นอันตรายและเปลืองต้นทุนการผลิต
“ศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชแห่งนี้ ผมมัน่ ใจครับเมื่อผมเข้ามารับคาปรึ กษา ทาให้ผมมีองค์
ความรู ้ และที่สาคัญเจ้าหน้าที่มีความชานาญ ให้ขอ้ มูลความรู ้แบบตรงสาเหตุ เมื่อผมนาสารชีวภัณฑ์กลับไปใช้แล้ว ก็เห็นผล
อย่างที่เจ้าหน้าที่แนะนามา เพราะเรามีข้ นั ตอนการใช้ที่เป็ นระบบและถูกวิธี ทาให้ผมเริ่ มหันมาใส่ ใจที่จะใช้การป้ องกันโรค
และแมลงศัตรู พืช ด้วยชีววิธีมากขึ้น อย่างน้อยก็เพื่อประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค และตัวผมเองที่ไม่ตอ้ งใช้สารเคมีที่เป็ นอันตราย
จึงนับว่าคลินิกพืชเป็ นสถานที่ให้บริ การที่เกิดประโยชน์กบั เกษตรกร และแนะนาสาเหตุโรคพืชได้อย่างตรงจุด และยัง่ ยืนใน
การทาเกษตรต่อไป” คุณธวัช กล่าว
สาหรับเกษตรกรหรื อผูท้ ี่สนใจเข้ารับคาปรึ กษาที่คลินิกพืช สามารถนาตัวอย่างปัญหาของโรคและแมลงศัตรู พืช เข้า
มาขอคาชี้แนะได้ที่ ศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุ พรรณบุรี ตั้งอยูเ่ ลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ตาบลพลับ
พลาไชย อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ (035) 440927

ปัจจุบนั ประชาชนหลากหลายอาชีพสนใจเรื่ องของการทาเกษตรมากขึ้น ทาให้เกษตรกรที่เกิดขึ้นทั้งรายใหม่และราย
เก่านั้น มีความใส่ ใจในเรื่ องของการควบคุมคุณภาพในการผลิตอยูเ่ สมอ เพราะการทาเกษตรไม่เพียงแต่ตอ้ งมีสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออานวยเพียงอย่างเดียว ความใส่ ใจโรคและแมลงต่างๆ นับเป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่สาคัญไม่แพ้กนั เพราะผูบ้ ริ โภคเริ่ มใส่ ใจใน
ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อสุ ขภาพมากขึ้น จึงมุ่งเน้นเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้าง
ส่ งผลให้เกษตรกรหันมาใส่ ใจในการทาเกษตรให้ปลอดภัยตามความต้องการของตลาด เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยทั้งต่อ
ผูบ้ ริ โภค และผลดีที่ตามมาคือสุขภาพของเกษตรกรเอง
กรมส่งเสริ มการเกษตร เห็นถึงความสาคัญในเรื่ องของการทาเกษตรที่ปลอดภัย และเป็ นหน่วยงานหลักที่ได้มีแผน
รับมือในเรื่ องของการให้องค์ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของการใช้สารชีวภัณฑ์ และการกาจัด โรคแมลงศัตรู พืชต่างๆ ด้วยวิธี
ธรรมชาติ จึงได้จดั ตั้งศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช เพื่อเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ในการให้บริ การเกษตรกร
เข้ามาขอคาปรึ กษาปัญหาด้านการเกษตร ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของการให้ความรู ้เรื่ องโรคพืชและแมลงศัตรู พืช และการ
สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ให้เกษตรกรได้นาไปใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง โดยมีศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชหลัก 9 แห่ง ประกอบด้วย เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสี มา ชัยนาท สุ พรรณบุรี ชลบุรี สงขลา สุ ราษฎร์
ธานี กระจายอยูใ่ นภูมิภาคต่าง ๆ รับผิดชอบดูแลพื้นที่เขตจังหวัดใกล้เคียง ในการให้บริ การเกษตรกรตามบทบาทภารกิจ ดังนี้
1) ศึกษาทดสอบการใช้เทคโนโลยีควบคุมศัตรู พืชในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2) ส่ งเสริ มและถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการใช้
เทคโนโลยีควบคุมศัตรู พืช การอนุรักษ์และผลิตขยายชีวินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์ รวมทั้งพืชที่มีคุณสมบัติควบคุมศัตรู พืช 3) ผลิต

ขยายชีวินทรี ยแ์ ละสารธรรมชาติควบคุมศัตรู พืช เพื่อใช้ในงานส่งเสริ มการเกษตร 4) ให้บริ การตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยศัตรู พืช
พยากรณ์เตือนการระบาดและป้องกันศัตรู พืช และ 5) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ ส่งเสริมฯ อารักขาพืช จ.สุ พรรณบุรี บริการประชาชนแบบครบวงวจร
คุณสมคิด เฉลิมเกียรติ ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ขอ้ มูล
ว่า กรมส่งเสริ มการเกษตรได้มีนโยบายที่จะเปิ ดแต่ละศูนย์ทางด้านอารักขาพืชให้กบั พี่นอ้ งเกษตรกรได้ใช้บริ การ ซึ่งศูนย์
ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ในประเทศไทยมีดว้ ยกันทั้งหมดอยู่ 9 ศูนย์ ซึ่งศูนย์ส่งเสริ ม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ น 1 ใน 9 ศูนย์หลัก ดูแลควบคุมอยูท่ ้ งั หมด 8 จังหวัดภาคตะวันตก
ได้แก่ สุ พรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์ ทั้งนี้ สานักงาน
เกษตรจังหวัดและสานักงานเกษตรอาเภอแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยยังมีการให้บริ การในเรื่ องของคลินิกพืชแก่พี่นอ้ ง
เกษตรกรอีกด้วย
โดยสมัยก่อนศูนย์แห่งนี้มีการให้บริ การเกษตรกรเพียง 1 วัน ใน 1 สัปดาห์เท่านั้น เมื่อเกษตรกรเริ่ มมีปัญหาในเรื่ อง
ของโรคพืชมากขึ้นจึงทาให้เกษตรกรมีความต้องการขอความช่วยเหลือจากศูนย์แห่งนี้ อย่างต่อเนื่ อง ต่อมากรมส่ งเสริ ม
การเกษตรจึงมีนโยบายให้เปิ ดคลินิกพืชเป็ นประจาทุกวันในวันและเวลาราชการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
เกษตรกรในการให้คาปรึ กษาปัญหาและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
“จากปัญหาและสถานการณ์ที่พี่นอ้ งเกษตรกรเจอนั้น เราได้ตระหนักและใส่ ใจว่าเรื่ องของโรคและแมลงศัตรู พืช
เกษตรกรจะรอมาพบเราเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาสัปดาห์ละ 1 วันไม่ได้แล้ว เราจึงได้เปิ ดทุกวัน ซึ่งในแต่ละวันได้มีการจัดเวร
รับผิดชอบหรื อที่เราเรี ยกว่า “หมอพืช” โดยในแต่ละวันเจ้าหน้าที่จะเข้ามาพบปะเกษตรกรที่ประสบปัญหาต่างๆ เพื่อคอยให้
คาปรึ กษาและแนะนาการกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชของเกษตรกร เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที”
คุณสมคิด กล่าว
โรค-แมลงศัตรู พืช “แก้ ตรงจุด” ช่ วยรับมือก่ อนผลผลิตเสี ยหาย
สาหรับคลินิกพืชที่ทางศูนย์ต้ งั ขึ้นเพื่อให้คาปรึ กษากับเกษตรกรนั้น คุณสมคิด เล่าว่า ในการให้คาปรึ กษาเกษตรกรใน
แต่ละวันจะเน้นย้าอยูเ่ สมอ โดยให้เกษตรกรนาตัวอย่างของโรคและแมลงศัตรู พืชที่พบหรื อกาลังเกิดขึ้นกับผลผลิตทาง
การเกษตรในแปลง นาตัวอย่างติดตัวมายังคลินิกพืชทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรื อที่รู้จกั กันในชื่อ “หมอพืช” ได้ช่วยทาการ
วินิจฉัยหรื อวิเคราะห์อาการแต่ละชนิด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์ และเตรี ยมสารชีวภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจน
ตัวห้ าตัวเบียน เพื่อให้เกษตรกรนาไปใช้กาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชในเบื้องต้น
แต่สาหรับแปลงเกษตรกรที่มีการเข้าทาลายของโรคและแมลงศัตรู พืชอย่างหนัก และไม่สามารถใช้สารชีวภัณฑ์ดว้ ย
วิธีทางธรรมชาติในการป้องกันเบื้องต้นได้น้ นั จะแนะนาการใช้สารเคมีที่ถูกวิธีให้กาจัดก่อน 1-3 ครั้ง และเมื่อปัญหาโรคและ
แมลงที่เกิดขึ้นลดระดับความรุ นแรงลง จึงจะให้เกษตรกรมารับสารชีวภัณฑ์และตัวห้ าตัวเบียนไปใช้เพื่อป้องกันและกาจัดใน
ขั้นตอนต่อไป

ศูนย์ฯ อารักขาพืช กรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดคลินิกรับปรึ กษาปัญหาโรค-แมลงศัตรู พืช“ซึ่งการใช้บริ การของเกษตรกรนั้น
ในเบื้องต้นถ้ายังไม่ได้เดินทางมาใช้บริ การที่ศูนย์ในทันที เกษตรกรจะเข้ารับคาปรึ กษาจากสานักงานเกษตรอาเภอของตนเอง
ในพื้นที่ก่อน เมื่อมีการระบาดหนักและไม่สามารถรับมือได้ โดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชดั และเกษตรกรได้รับผลกระทบ
อย่างมาก ทางศูนย์จะส่ งเจ้าหน้าที่ออกไปในทันที เพื่อไปวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ โดยโรคและแมลงที่เกษตรกรพบส่ วน
ใหญ่ จะเป็ นเรื่ องของโรคและแมลงที่เกิดขึ้นกับศัตรู ขา้ วเป็ นหลัก รองลงมาก็จะเป็ นไม้ผลและพืชไร่ ” คุณสมคิด กล่าว
ศูนย์ ฯ อารักขาพืช กรมส่ งเสริมการเกษตร เปิ ดคลินิกรับปรึกษาปัญหาโรค-แมลงศัตรู พืช
โดยสารชีวภัณฑ์ที่สนับสนุนให้กบั เกษตรกรนั้น แต่ละชนิดมีประสิ ทธิภาพและป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชที่
แตกต่างกันไป อย่างเช่น เชื้อไตรโคเดอร์มา ช่วยลดปัญหาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เชื้อราบิวเวอเรี ย ช่วยกาจัดแมลงปากดูด
ต่างๆ เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว และไร สารสกัดจากสะเดาช่วยกาจัดในเรื่ องของหนอนศัตรู พืชต่างๆ เพราะฉะนั้น
เกษตรกรที่เข้ามาปรึ กษายังคลินิกพืชแห่งนี้ จึงมัน่ ใจได้วา่ ปัญหาที่ประสบภายในแปลงเกษตรของเกษตรกร จะได้รับการ
แก้ไขและมีสารชีวภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนนาไปปรับใช้ป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชได้อย่างตรงจุด
หลังเข้ ารับการปรึกษาปัญหาเจ้ าหน้ าที่ เกษตรกรมีองค์ ความรู้ และภูมิค้ มุ กัน
จากการติดตามผลเกษตรกรที่เข้ามารับคาปรึ กษาภายในคลินิกพืชนั้น คุณสมคิด บอกว่า เกษตรกรมีองค์ความรู ้และมี
ระบบการจัดการกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชมากขึ้น โดยเมื่อเกิดปั ญหาขึ้นภายในแปลงพืชที่ปลูก เกษตรกรจะมีภูมิคมุ ้ กันใน
เรื่ องของการเลือกใช้ข้นั ตอนการกาจัดอย่างตรงจุด โดยไม่ใช้การกาจัดที่พ่ งึ พาแต่สารเคมีแบบสมัยก่อนที่เป็ นมา แต่จะลาดับ
ความสาคัญของสาเหตุของโรคและแมลงศัตรู พืชที่พบว่าอยูใ่ นระดับไหน และควรเลือกใช้สารชีวภัณฑ์แบบไหนเพื่อควบคุม
หรื อป้องกันไม่ให้ผลผลิตทางการเกษตรเสี ยหาย
ศูนย์ ฯ อารักขาพืช กรมส่ งเสริมการเกษตร เปิ ดคลินิกรับปรึกษาปัญหาโรค-แมลงศัตรู พืช
โดยสิ่ งที่เห็นได้ชดั จากการรู ้วิธีการป้องกันโรคพืชได้อย่างถูกวิธี ยังช่วยในเรื่ องของการลดต้นทุนการผลิตได้ดีอีก
ด้วย เพราะองค์ความรู ้ที่เกษตรกรมีทาให้สามารถลาดับสาเหตุได้ และมีการป้ องกันด้วยวิธีธรรมชาติมากขึ้น เมื่อไม่มีการใช้
สารเคมีที่มากเกินความจาเป็ นจึงทาให้มีตน้ ทุนการผลิตที่ถูกลง สามารถจาหน่ายผลผลิตได้กาไรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาก
ขึ้น
“จากที่เราเฝ้าติดตามมา เกษตรกรต่างพูดเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า หลังจากเข้ามาปรึ กษาคลินิกพืช การใช้สารเคมีลดลง
บางรายแทบจะไม่กลับไปใช้สารเคมีเลย จึงทาให้มีผลกาไรมากขึ้น เมื่อมีเกษตรกรที่เป็ นต้นแบบความสาเร็ จ ต่อมาเขาก็
รวมกลุ่มกันมากขึ้น เพื่อเรี ยนรู ้การกาจัดโรคและแมลงศัตรู ดว้ ยวิธีทางธรรมชาติ จากนั้นทางศูนย์กจะสนับสนุนสารชีวภัณฑ์
ต่างๆ ตลอดไปจนถึงตัวห้ าตัวเบียน ในเบื้องต้นจากนั้นเกษตรกรเขาก็จะไปขยายใช้กนั เองภายในกลุ่ม และสร้างเป็ นเครื อข่าย
ที่แข็งแรงต่อไป” คุณสมคิดกล่าว

ซึ่งจากสถิติเกษตรกรที่เข้าใช้บริ การของศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จากข้อมูลการลงทะเบียนที่จด
บันทึกไว้เมื่อปี 2563 มีเกษตรกรเดินทางเข้ามาใช้บริ การคลินิกพืชที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ประมาณ 1,000 รายต่อปี และทางศูนย์ฯได้
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์และตัวห้ าตัวเบียนให้กบั พี่นอ้ งเกษตรกรอย่างต่องเนื่ องด้วยเช่นกัน
คลินิกพืช แหล่ งรวมความรู้ เกษตรกรมั่นใจ มีประโยชน์ ทุกด้ าน
คุณธวัช ปั้นงาม เกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัวจังหวัดสุ พรรณบุรี เล่าว่า สมัยก่อนที่ยงั ไม่ได้เข้ามารับคาปรึ กษาจาก
คลินิกพืช จะเน้นการกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชด้วยสารเคมีอยูเ่ ป็ นประจา แต่เมื่อตัดสิ นใจเข้ามาภายในศูนย์แห่งนี้ โดยนา
ตัวอย่างของโรคและแมลงศัตรู พืชที่เจอภายในแปลงเข้ามาให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ จึงทาให้รู้วา่ อาการที่พบเห็นเกิดจากสาเหตุ
ใด และควรใช้สารชีวภัณฑ์ชนิดไหนมาป้ องกันและกาจัด จึงทาให้ไม่ตอ้ งพึ่งพาสารเคมีอย่างเช่นสมัยก่อน และที่เห็นผลอย่าง
ชัดเจน คือ ในเรื่ องของสุขภาพของตัวเขาเองที่ไม่ตอ้ งสัมผัสสารเคมีที่ใช้ จึงทาให้มีสุขภาพที่ดีและมีภูมิคมุ้ กันในการทา
เกษตรแบบมีระบบแบบโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็ นอันตรายและเปลืองต้นทุนการผลิต
“ศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชแห่งนี้ ผมมัน่ ใจครับเมื่อผมเข้ามารับคาปรึ กษา ทาให้ผมมีองค์
ความรู ้ และที่สาคัญเจ้าหน้าที่มีความชานาญ ให้ขอ้ มูลความรู ้แบบตรงสาเหตุ เมื่อผมนาสารชีวภัณฑ์กลับไปใช้แล้ว ก็เห็นผล
อย่างที่เจ้าหน้าที่แนะนามา เพราะเรามีข้ นั ตอนการใช้ที่เป็ นระบบและถูกวิธี ทาให้ผมเริ่ มหันมาใส่ ใจที่จะใช้การป้ องกันโรค
และแมลงศัตรู พืช ด้วยชีววิธีมากขึ้น อย่างน้อยก็เพื่อประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค และตัวผมเองที่ไม่ตอ้ งใช้สารเคมีที่เป็ นอันตราย
จึงนับว่าคลินิกพืชเป็ นสถานที่ให้บริ การที่เกิดประโยชน์กบั เกษตรกร และแนะนาสาเหตุโรคพืชได้อย่างตรงจุด และยัง่ ยืนใน
การทาเกษตรต่อไป” คุณธวัช กล่าว
สาหรับเกษตรกรหรื อผูท้ ี่สนใจเข้ารับคาปรึ กษาที่คลินิกพืช สามารถนาตัวอย่างปัญหาของโรคและแมลง
ศัตรู พืช เข้ามาขอคาชี้แนะได้ที่ ศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุ พรรณบุรี ตั้งอยูเ่ ลขที่ 2 หมู่ที่ 12
ตาบลพลับพลาไชย อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ (035) 440927

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าจ้างแรงงานในโครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครบ 1.6 หมื่นรายแล้ว

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยถึงโครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดหาแหล่งน้ า สร้างแหล่งน้ าในพื้นที่ของเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับภูมิลาเนา โครงการดังกล่าวนี้ จึงช่วยส่ งเสริ ม
และกระตุน้ เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย 4,009 ตาบล คลอบคลุม 75 จังหวัด ขณะที่ต้ งั เป้ารับสมัครเกษตรกรไว้
32,000 ราย แรงงานอีก 16,000 ราย รวมเป็ นอัตราจ้างกว่า 48,000 ราย ล่าสุด ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 มีเกษตรกรสมัครเข้า
ร่ วมโครงการแล้ว 20,583 ราย
โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ยังเปิ ดรับสมัครเกษตรกรจนถึงสิ้ นเดือนนี้ ขณะที่แรงงานที่สมัครเข้ามา
ครบตามจานวนรับสมัครแล้ว ซึ่งดาเนินการจ้างงานไปแล้ว 9,200 ราย อย่างไรก็ตาม การดาเนินการจัดหาและสนับสนุนปัจจัย
การผลิตให้แก่ฟาร์มของเกษตรกรจะยึดความเหมาะสมของพื้นที่น้ นั ๆ ด้วย เพื่อให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร คลอบ
คลุมทั้งด้านพืช ปศุสัตว์และประมง

