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 วนัน้ี (19 กุมภาพนัธ์ 2564) กรมส่งเสริมการเกษตร น าโดย นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

จดังานพบส่ือมวลชน Meet the Press “ยกระดบัเกษตรกร ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน” ชูนโยบายปี 2564 กา้วสู่เกษตรวิถีใหม่ ปรับ

รูปแบบการท างานส่งเสริมเกษตรพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทุกสถานการณ์ ยดึหลกัตลาดน าการเกษตร หนุนใชเ้ทคโนโลยี

นวตักรรม สร้างความอุ่นใจใหเ้กษตรกรทุกพื้นท่ีอยูดี่มีสุขอยา่งย ัง่ยนื 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึง ทิศทางการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในปี 

2564 หลงัจากปีท่ีผา่นมาจนถึงขณะน้ีประเทศไทยประสบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรไดรั้บผลกระทบตั้งแต่การผลิต 

จนถึงการตลาด ส่งผลต่อรายไดแ้ละการประกอบอาชีพ รวมถึงเป็นปัจจยัเร่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเขา้สู่สังคมดิจิทลั ความใส่

ใจเร่ืองความปลอดภยัจากอาหารและสุขอนามยั จึงนบัเป็นความทา้ทายของกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีจะตอ้งปรับวิธีการ

ท างาน เพื่อยงัคงใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีเช่นเดียวกบัในภาวะปกติ การกา้วเขา้สู่เกษตรวิถีใหม่ (New Normal) 

ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการควบคู่กบัการเปล่ียนแปลง คือ การส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร โดยปรับเปล่ียนวิธีการผลิต การบริหาร

จดัการสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ใชต้ลาดน าการเกษตรเป็นหลกั เพื่อยกระดบัเกษตรกรใหมี้คุณภาพ



ชีวิตท่ีดีขึ้น ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมอยา่งเหมาะสม เพื่อใหเ้กษตรกรเกิดรายไดท่ี้ย ัง่ยนื ดว้ยการ “ยกระดบั

เกษตรกร ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน” ในแต่ละดา้นโดยมีแนวทางในการพฒันา คือ 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ และพฒันาคุณภาพสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน โดยยกระดบัแปลงใหญ่

ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เพื่อสร้างความเขม้แขง็ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท างานในรูปแบบเครือข่าย พฒันา

กระบวนการผลิตใหไ้ดรั้บการรับรองมาตรฐาน การผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั การผลิตสินคา้เกษตรมูลค่าสูง การใช้

เทคโนโลยนีวตักรรมเพิ่มประสิทธิการผลิต สร้างตราสินคา้ (Brand) มีระบบตรวจสอบยอ้นกลบั เป็นตน้ 

พฒันาตลาดเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ โดยยดึหลกัตลาดน าการผลิต เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิต

ทางตลาดออนไลน์ไดม้ากขึ้น สนบัสนุนการพฒันาระบบโลจิสติกส์สินคา้เกษตร ตลาดเกษตรกร การท า Contract Farming 

การจ าหน่ายสินคา้เกษตรตามชั้นคุณภาพ ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการการท่องเท่ียวใน

ชุมชน สร้างรายไดจ้ากการขายสินคา้และผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน สร้างเศรษฐกิจชุมชน 

ส่งเสริมการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีคุณภาพ ไดแ้ก่ ยกระดบัการท างานของศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ใหเ้ป็น

กลไกหลกัของชุมชนในการให้บริการดา้นดินและปุ๋ ย รวมทั้งส่งเสริมการใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 

ช่วยสร้างธุรกิจใหเ้กิดขึ้นในชุมชน 

บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชน เพื่อป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาการเผาในพื้นท่ีการเกษตร สร้างเครือข่ายปลอดการเผาให้เขม้แขง็ครอบคลุมพื้นท่ีมากขึ้น สนบัสนุนการใช้

ประโยชน์จากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ส่งเสริมการใชปุ้๋ ยพืชสด ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยอินทรีย ์เป็นตน้ 

พฒันาศกัยภาพองคก์รและการบริหารจดัการ ปรับวิธีการท างานใหมี้การใชร้ะบบเทคโนโลยดิีจิทลัในการบริหารจดัการ

องคก์ร รวมทั้งการใหบ้ริการในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมากขึ้น 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ จากการระบาดของโรค COVID-19 ไดส่้งผลกระทบต่อการผลิตและการ

กระจายสินคา้เกษตรของเกษตรกร ดงันั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงตอ้งการให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทอ้งถ่ินเพื่อลด

ผลกระทบจากการชะลอตวัของภาคเศรษฐกิจส าคญั ตามกรอบนโยบายดา้นเกษตรโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พฒันา

ศกัยภาพการผลิตและต่อยอดของเดิมให้ดีขึ้น ซ่ึง ครม.ไดมี้มติอนุมติัใหใ้ชเ้งินกูภ้ายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ขณะน้ี จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ 1) โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตร

สมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด และ 2) โครงการพฒันาธุรกิจบริการดา้นดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ทั้งน้ี ในการ 

“ยกระดบัเกษตรกร” เป้าหมายส าคญั คือ ยกระดบัการรวมกลุ่มเกษตรกร สู่การด าเนินการในรูปแบบธุรกิจเกษตร สร้าง

โอกาสใหเ้กษตรกรเขา้ถึงเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายส าคญั ไดแ้ก่ เกษตรแปลงใหญ่ และ เกษตรกร

ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) 

ส าหรับโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด มีเง่ือนไขการเขา้ร่วมโครงการ คือ ต้อง

เป็นแปลงใหญ่ท่ีผา่นการรับรองและอยูใ่นระบบ Co-farm.doae.go.th ของกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีไดเ้สนอความตอ้งการเขา้

ร่วมโครงการ ซ่ึง ครม. มีมติอนุมติังบประมาณไวแ้ลว้ จ านวน 5,250 แปลง โดยเป็นแปลงใหญ่ท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 



ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์การขอรับการสนบัสนุนงบประมาณตอ้งไม่เกินวงเงินเดิมท่ีเคย

เสนอขอความตอ้งการและไดรั้บการอนุมติัจาก ครม. แลว้ รวมทั้งตอ้งด าเนินกิจกรรมท่ีไม่ซ ้าซอ้นกบัโครงการอ่ืนๆ ผลการ

ด าเนินงาน (ณ วนัท่ี 15 ก.พ. 2564) มีกลุ่มแปลงใหญ่แจง้เขา้ร่วมโครงการฯ แลว้ จ านวน 1,555 แปลง เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ท่ี

จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์จ านวน 879 แปลง และกลุ่มแปลงใหญ่

ท่ีอยูร่ะหวา่งจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์จ านวน 676 แปลง ตวัอยา่ง

กลุ่มแปลงใหญ่ท่ีจดัแสดงคร้ังน้ีเป็นของ นายพิพฒัน์ เตง็เศรษฐศกัด์ิ แปลงใหญ่มงัคุดหมู่ 1 ต.ชากไทย อ.เขาคิชกูฎ จ.จนัทบุรี 

ปัจจุบนัมีสมาชิก 70 ราย พื้นท่ี 1098 ไร่ จดทะเบียนเป็น บริษทั วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มงัคุดคิชฌกูฎ จ ากดั มีการต่อยอด

โดยขอรับการสนบัสนุนเป็นเคร่ืองคดัมงัคุด เพื่อท่ีจะพฒันาศกัยภาพในการส่งออกดว้ยตนเอง จากเดิมท่ีทางกลุ่มไดมี้การ

รวบรวมผลผลิตและคดัดว้ยมือแลว้ส่งใหล้ง้ 

 ส่วนโครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จะสนบัสนุนปัจจยัการผลิต เพื่อให้เกิด

เงินทุนหมุนเวียนในรูปแบบธุรกิจชุมชน ตวัอยา่งโมเดลธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน ไดแ้ก่ ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน ต.

หนองคา้ อ.พยห์ุ จ.ศรีสะเกษ ของนายสมชิต แซ่อ้ึง เกษตรกร ศดปช. ปัจจุบนัมีสมาชิก 176 ราย ไดด้ าเนินการในเชิงธุรกิจ มี

การใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์ดิน ใหค้  าแนะน าการจดัการดินปุ๋ ยท่ีถูกตอ้ง บริการจดัหาแม่ปุ๋ ยและผสมปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

หรือปุ๋ ยสั่งตดั ซ่ึงเป็นปุ๋ ยเตม็สูตรและใชปุ้๋ ยอินทรียท่ี์ศูนยผ์ลิตเองเป็นตวัเติมเตม็ มีการวางแผนบริหารจดัการกิจกรรมศูนย์

อยา่งดี เช่น ใหส้มาชิกเล้ียงววัเพื่อใหมี้วตัถุดิบมูลท าปุ๋ ยเพียงพอและต่อเน่ือง มีการจดัสรรก าไรสู่สมาชิก สะสมเขา้กลุ่ม ใช้

เพื่อสาธารณะ และจดัสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิก โดยศูนยแ์ห่งน้ีมองโอกาสในการขยายธุรกิจบริการเพื่อใหส้มาชิกในชุมชนได้

ใชปุ้๋ ยคุณภาพเพื่อลดตน้ทุนและเพิ่มผลผลิต “หากสมาชิกใน ต.หนองคา้ หันมาใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดินจะท าใหศู้นยฯ์ 

สามารถจ าหน่ายปุ๋ ยรวมมูลค่าประมาณ 35 ลา้นบาท ดงันั้น สมาชิก ศดปช. แห่งน้ีจึงร่วมกนัการผลิตปุ๋ ยท่ีมีคุณภาพ ใหบ้ริการ

ดี มีการประชาสัมพนัธ์ใหเ้กษตรกรในชุมชนรู้จกัธุรกิจบริการของศดปช.เพิ่มขึ้น” ขณะเดียวกนัส านกังานเกษตรจงัหวดั 

ส านกังานเกษตรอ าเภอไดใ้ห้ความรู้ท่ีถูกตอ้งและช่วยประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้ใหก้บัเกษตรกรทัว่ไปอีกทางหน่ึง 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ในส่วนของการ “ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน” กรมฯ ไดข้บัเคล่ือนการ

ด าเนินงานในมิติดงักล่าว 2 โครงการส าคญั ไดแ้ก่ 1) ส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นท่ีเกษตร และ 2) การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

เกษตร เป้าหมายส าคญั คือ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน เช่น การสร้างรายไดจ้ากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร น าไปสู่การลด

การเผาในพื้นท่ีเกษตร และการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในรูปแบบเครือข่ายชุมชน สร้างตน้แบบการท่องเท่ียววิถี

เกษตร สร้างรายไดสู่้ชุมชน 

ส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นท่ีเกษตร ไดน้ าเสนอกรณีตวัอยา่งของ จ.พระนครศรีอยธุยา ซ่ึงมีวิธีการ

จดัการเศษวสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตร โดยน าร่องจดัท าจุดสาธิตการท าปุ๋ ยหมกัจากเศษวสัดุทางการเกษตร สาธิตการอดัฟาง

กอ้น จดัท าส่ือรณรงค ์“หยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตร” รวมทั้งบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ร่วมกบักรมพฒันา

ท่ีดิน จดักิจกรรมการไถกลบตอซงัฟางขา้ว ลดการเผาฟางและตอซงัขา้ว, MOU หน่วยงานในทอ้งถ่ิน (อบต.รางจระเข ้อ.ผกั

ไห่ จ.พระนครศรีอยธุยา) ร่วมกบับริษทั SCG ซีเมนตจ์ ากดั และบริษทัสยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่จ ากดั ในการ ท า MOU มอบ

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร เพื่อใชใ้นโครงการ “ฟางอดักอ้น ลดการเผา Zero Burn”, ท าชีวมวลอดัแท่ง ซ่ึงบริษทั SCG ตั้ง



โรงงานผลิตชีวมวลอดัแท่ง โดยรับซ้ือฟางอดักอ้นจากเกษตรกร เพื่อน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิต และน าชีวมวลท่ีไดไ้ป

ใชใ้นโรงงานปูนซีเมนตข์อง SCG 

อีกหน่ึงกิจกรรมซ่ึงถือเป็นการช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของชุมชน คือ เชิญชวนใหค้นไทยหนัมาส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรในประเทศเพิ่มขึ้น โดยกรมฯ มุ่งเนน้การส่งเสริมเป็นคลสัเตอร์การท่องเท่ียว ใหเ้กิดการหมุนเวียนเครือข่ายและกระตุน้

เศรษฐกิจชุมชน โดยเสนอจุดท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไม่ไกลจาก กทม. เช่นตวัอยา่งของ นายมงคลศิลป์ ลีนะกนิษฐ์ ประธาน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร อ.วงัน ้าเขียว จ.นครราชสีมา ซ่ึงใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและเช่ือมโยง

เส้นทางท่องเท่ียวครอบคลุมทั้งอ าเภอ มีการสร้างสรรคกิ์จกรรมส าหรับนกัท่องเท่ียวรวมถึงการพฒันาสินคา้การเกษตรเพื่อ

เป็นของฝากแก่นกัท่องเท่ียว ปัจจุบนัมีสมาชิก 28 คน กิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีโดดเด่น เป็นอตัลกัษณ์ของอ าเภอ

วงัน ้าเขียว ไดแ้ก่ การปลูกพืช เช่น พุทรานมสด หม่อน องุ่น ทุเรียน ล าไย อโวกาโด ขา้วโพด ผกัสลดั และไมด้อกไมป้ระดบั, 

การเล้ียงสัตว ์เช่น ฟาร์มเป็ดกากีแคมเบล และการอนุรักษค์วายไทย, การเกษตรแบบผสมผสาน, ฟาร์มสเตย ์(ท่ีพกั

นกัท่องเท่ียว) และผลิตภณัฑแ์ปรรูปทางการเกษตรต่าง ๆ รวมถึงสินคา้ของชุมชน 

การจดักิจกรรมคร้ังน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงในนโยบาย ปี 2564 ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งขบัเคล่ือนการด าเนินงานใน

มิติของการ “กา้วสู่เกษตรวิถีใหม่” และไม่วา่สถานการณ์จะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร กรมส่งเสริมการเกษตรก็พร้อมจะกา้วไป

กบัพี่นอ้งเกษตรกร ท าหนา้ท่ีเป็นมิตรแทใ้นการดูแลเกษตรกรให้อยูดี่มีสุขอยา่งย ัง่ยนืต่อไป… 

  



 

กรมส่งเสริมฯ ประกาศความพร้อม ยกระดบัเกษตรกร ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน 

 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ส าหรับแนวทางการท างานของกรมส่งเสริม

การเกษตรในปี 2564 กรมฯ ไดว้างกรอบแนวทางการท างานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เน่ืองจากปีท่ีผา่นมาการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดส่้งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน

ภาพรวมเป็นวงกวา้ง โดยในส่วนของภาคการเกษตรก็ไดรั้บผลกระทบตั้งแต่การผลิต จนถึงการตลาด ส่งผลต่อรายไดแ้ละการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกรเป็นจ านวนไม่นอ้ย 

 ดงันั้น ในปีน้ีกรมฯ จึงไดมี้การเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง

ในดา้นต่างๆ และเนน้การผลิตท่ีมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนัเพื่อการกา้วเขา้สู่เกษตรวิถีใหม่ 

(New Normal) โดยส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการควบคู่กบัการเปล่ียนแปลงก็คือ การส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร ปรับเปล่ียนวิธีการ

ผลิต การบริหารจดัการสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ใชต้ลาดน าการผลิต ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยแีละ

นวตักรรมท่ีเหมาะสมกบัอาชีพ เพื่อใหเ้กษตรกรเกิดรายได้ท่ีย ัง่ยนื ดว้ยการ “ยกระดบัเกษตรกร ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน” ซ่ึงการ

ยกระดบัเกษตรกรประกอบดว้ย  

1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อพฒันาคุณภาพสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน มีการเช่ือมโยง

ตลาด เพื่อสร้างความเขม้แขง็ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท างานในรูปแบบเครือข่าย การผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั การผลิตสินคา้



เกษตรมูลค่าสูง การใชเ้ทคโนโลยนีวตักรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างตราสินคา้ (Brand) มีระบบตรวจสอบยอ้นกลบั 

เป็นตน้ 

 2. พฒันาตลาดเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ โดยยดึหลกัตลาดน าการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิต

ทางตลาดออนไลน์ พฒันาระบบโลจิสติกส์สินคา้เกษตร 

 3. ส่งเสริมการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีคุณภาพ ไดแ้ก่ ยกระดบัการท างานของศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ใหเ้ป็น

กลไกหลกัของชุมชน เนน้การใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดตน้ทุนการผลิตและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งช่วยสร้าง

ธุรกิจในชุมชน 4. บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื เนน้การน าของเหลือใชว้สัดุทางการเกษตรกลบัมาใชเ้พื่อ

สร้างมูลค่า 5. พฒันาศกัยภาพองคก์รและการบริหารจดัการ ปรับวิธีการท างานใหมี้การใชร้ะบบเทคโนโลยดิีจิทลัในการ

บริหารจดัการองคก์ร รวมทั้งการใหบ้ริการในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมากขึ้น 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าววา่ จากการท่ี ครม.ไดมี้มติอนุมติัใหใ้ชเ้งินกูภ้ายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ขณะน้ีจ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ 1) โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ย

เกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด และ 2) โครงการพฒันาธุรกิจบริการดา้นดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) 

 ทั้งน้ี การ “ยกระดบัเกษตรกร” เป้าหมายส าคญั คือ ยกระดบัการรวมกลุ่มเกษตรกร สู่การด าเนินการในรูปแบบธุรกิจ

เกษตร สร้างโอกาสใหเ้กษตรกรเขา้ถึงเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายส าคญั ไดแ้ก่ เกษตรแปลงใหญ่ 

และเกษตรกรศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) 

 “ในส่วนของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน กรมฯ ไดมี้การขบัเคล่ือนการด าเนินงาน 2 โครงการส าคญั ไดแ้ก่ 1. ส่งเสริม

การหยดุเผาในพื้นท่ีเกษตร และ 2. การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีเป้าหมายส าคญั คือ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนดว้ย

การสร้างรายไดจ้ากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร น าไปสู่การลดการเผาในพื้นท่ีเกษตร และการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรในรูปแบบเครือข่ายชุมชน สร้างตน้แบบการท่องเท่ียววิถีเกษตร เพื่อใหชุ้มชนมีรายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจากนโยบายการ

หนัมาส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในประเทศใหมี้เพิ่มมากขึ้น โดยกรมฯ มุ่งเนน้การส่งเสริมเป็นคลสัเตอร์การท่องเท่ียว

ใหเ้กิดการหมุนเวียนเครือข่ายและกระตุน้เศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนืต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว 

  



 

กรมส่งเสริมประกาศความพร้อม “ยกระดบัเกษตรกร ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน” 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรชูนโยบายปี 2564 กา้วสู่เกษตรวิถีใหม่ “ยกระดบัเกษตรกร ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน” พร้อมปรับ

รูปแบบการท างานดา้นการส่งเสริมเกษตรใหท้นัต่อทุกสถานการณ์ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม ภายใตน้โยบายตลาดน าการ

ผลิต 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ส าหรับแนวทางการท างานของกรมส่งเสริม

การเกษตรในปี 2564 กรมฯ ไดว้างกรอบแนวทางการท างานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เน่ืองจากปีท่ีผา่นมาการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดส่้งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน

ภาพรวมเป็นวงกวา้ง โดยในส่วนของภาคการเกษตรก็ไดรั้บผลกระทบตั้งแต่การผลิต จนถึงการตลาด ส่งผลต่อรายไดแ้ละการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกรเป็นจ านวนไม่นอ้ย 

ดงันั้นในปีน้ีกรมฯ จึงไดมี้การเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง

ในดา้นต่าง ๆ และเนน้การผลิตท่ีมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนัเพื่อการกา้วเขา้สู่เกษตรวิถีใหม่ 

(New Normal) โดยส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการควบคู่กบัการเปล่ียนแปลงก็คือ การส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร ปรับเปล่ียนวิธีการ

ผลิต การบริหารจดัการสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ใชต้ลาดน าการผลิต ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยแีละ

นวตักรรมท่ีเหมาะสมกบัอาชีพ เพื่อใหเ้กษตรกรเกิดรายไดท่ี้ย ัง่ยนื ดว้ยการ “ยกระดบัเกษตรกร ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน” 

ส าหรับการยกระดบัเกษตรกรประกอบดว้ย 



 1.การส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อพฒันาคุณภาพสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน มีการเช่ือมโยง

ตลาด เพื่อสร้างความเขม้แขง็ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท างานในรูปแบบเครือข่าย การผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั การผลิตสินคา้

เกษตรมูลค่าสูง การใชเ้ทคโนโลยนีวตักรรมเพิ่มประสิทธิการผลิต สร้างตราสินคา้ (Brand) มีระบบตรวจสอบยอ้นกลบั เป็น

ตน้ 

 2.พฒันาตลาดเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ โดยยดึหลกัตลาดน าการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิต

ทางตลาดออนไลน์ พฒันาระบบโลจิสติกส์สินคา้เกษตร 

 3.ส่งเสริมการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีคุณภาพ ไดแ้ก่ ยกระดบัการท างานของศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ให้เป็น

กลไกหลกัของชุมชน เนน้การใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดตน้ทุนการผลิตและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งช่วยสร้าง

ธุรกิจในชุมชน 

 

4.บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื เนน้การน าของเหลือใชว้สัดุทางการเกษตรกลบัมาใชเ้พื่อสร้างมูลค่า 

5. พฒันาศกัยภาพองคก์รและการบริหารจดัการ ปรับวิธีการท างานใหมี้การใชร้ะบบเทคโนโลยดิีจิทลัในการบริหารจดัการ

องคก์ร รวมทั้งการใหบ้ริการในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมากขึ้น 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ จากการท่ี ครม.ไดมี้มติอนุมติัใหใ้ชเ้งินกูภ้ายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม

ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ขณะน้ี จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ 

1) โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด และ 

2) โครงการพฒันาธุรกิจบริการดา้นดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ทั้งน้ี การ “ยกระดบัเกษตรกร” เป้าหมายส าคญั 

คือ ยกระดบัการรวมกลุ่มเกษตรกร สู่การด าเนินการในรูปแบบธุรกิจเกษตร สร้างโอกาสใหเ้กษตรกรเขา้ถึงเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมท่ีเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายส าคญั ไดแ้ก่ เกษตรแปลงใหญ่ และ เกษตรกรศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) 

“ในส่วนของการ “ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน” กรมฯ ไดมี้การขบัเคล่ือนการด าเนินงาน 2 โครงการส าคญั ไดแ้ก่ 1. 

ส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นท่ีเกษตร และ 2. การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีเป้าหมายส าคญั คือ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ

ชุมชนดว้ยการสร้างรายไดจ้ากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร น าไปสู่การลดการเผาในพื้นท่ีเกษตร และการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรในรูปแบบเครือข่ายชุมชน สร้างตน้แบบการท่องเท่ียววิถีเกษตร เพื่อใหชุ้มชนมีรายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจาก

นโยบายการหนัมาส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในประเทศใหมี้เพิ่มมากขึ้น โดยกรมฯ มุ่งเนน้การส่งเสริมเป็นคลสัเตอร์

การท่องเท่ียว ให้เกิดการหมุนเวียนเครือข่ายและกระตุน้เศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนืต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

กล่าว 

  



 

ศูนยฯ์ อารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดคลินิกรับปรึกษาปัญหาโรค-แมลงศตัรูพืช 

 

ปัจจุบนัประชาชนหลากหลายอาชีพสนใจเร่ืองของการท าเกษตรมากขึ้น ท าให้เกษตรกรท่ีเกิดขึ้นทั้งรายใหม่และราย

เก่านั้น มีความใส่ใจในเร่ืองของการควบคุมคุณภาพในการผลิตอยูเ่สมอ เพราะการท าเกษตรไม่เพียงแต่ตอ้งมีสภาพแวดลอ้มท่ี

เอ้ืออ านวยเพียงอยา่งเดียว ความใส่ใจโรคและแมลงต่างๆ นบัเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญัไม่แพก้นั เพราะผูบ้ริโภคเร่ิมใส่ใจใน

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภยัต่อสุขภาพมากขึ้น จึงมุ่งเนน้เลือกซ้ือผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภยัไม่มีสารพิษตกคา้ง 

ส่งผลใหเ้กษตรกรหันมาใส่ใจในการท าเกษตรใหป้ลอดภยัตามความตอ้งการของตลาด เพื่อใหสิ้นคา้มีความปลอดภยัทั้งต่อ

ผูบ้ริโภค และผลดีท่ีตามมาคือสุขภาพของเกษตรกรเอง 

 กรมส่งเสริมการเกษตร เห็นถึงความส าคญัในเร่ืองของการท าเกษตรท่ีปลอดภยั และเป็นหน่วยงานหลกัท่ีไดมี้แผน

รับมือในเร่ืองของการใหอ้งคค์วามรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของการใชส้ารชีวภณัฑ ์และการก าจดั โรคแมลงศตัรูพืชต่างๆ ดว้ยวิธี

ธรรมชาติ จึงไดจ้ดัตั้งศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช เพื่อเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีในการใหบ้ริการเกษตรกร

เขา้มาขอค าปรึกษาปัญหาดา้นการเกษตร ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการใหค้วามรู้เร่ืองโรคพืชและแมลงศตัรูพืช และการ

สนบัสนุนสารชีวภณัฑใ์ห้เกษตรกรไดน้ าไปใชใ้นพื้นท่ีการเกษตรของตนเอง โดยมีศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้น

อารักขาพืชหลกั 9 แห่ง ประกอบดว้ย เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ชยันาท สุพรรณบุรี ชลบุรี สงขลา สุราษฎร์

ธานี กระจายอยูใ่นภูมิภาคต่าง ๆ รับผิดชอบดูแลพื้นท่ีเขตจงัหวดัใกลเ้คียง ในการใหบ้ริการเกษตรกรตามบทบาทภารกิจ ดงัน้ี 

1) ศึกษาทดสอบการใชเ้ทคโนโลยคีวบคุมศตัรูพืชในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 2) ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ดา้นการใช้

เทคโนโลยคีวบคุมศตัรูพืช การอนุรักษแ์ละผลิตขยายชีวินทรียท่ี์มีประโยชน์ รวมทั้งพืชท่ีมีคุณสมบติัควบคุมศตัรูพืช 3) ผลิต



ขยายชีวินทรียแ์ละสารธรรมชาติควบคุมศตัรูพืช เพื่อใชใ้นงานส่งเสริมการเกษตร 4) ใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์วินิจฉยัศตัรูพืช 

พยากรณ์เตือนการระบาดและป้องกนัศตัรูพืช และ 5) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ศูนย์ส่งเสริมฯ อารักขาพืช จ.สุพรรณบุรี บริการประชาชนแบบครบวงวจร 

คุณสมคิด เฉลิมเกียรติ ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัสุพรรณบุรี ใหข้อ้มูล

วา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดมี้นโยบายท่ีจะเปิดแต่ละศูนยท์างดา้นอารักขาพืชใหก้บัพี่นอ้งเกษตรกรไดใ้ชบ้ริการ ซ่ึงศูนย์

ส่งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช (ศทอ.) ในประเทศไทยมีดว้ยกนัทั้งหมดอยู ่9 ศูนย ์ซ่ึงศูนยส่์งเสริม

เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็น 1 ใน 9 ศูนยห์ลกั ดูแลควบคุมอยูท่ ั้งหมด 8 จงัหวดัภาคตะวนัตก 

ไดแ้ก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ ทั้งน้ี ส านกังาน

เกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอแต่ละพื้นท่ีในประเทศไทยยงัมีการใหบ้ริการในเร่ืองของคลินิกพืชแก่พี่นอ้ง

เกษตรกรอีกดว้ย 

โดยสมยัก่อนศูนยแ์ห่งน้ีมีการใหบ้ริการเกษตรกรเพียง 1 วนั ใน 1 สัปดาห์เท่านั้น เม่ือเกษตรกรเร่ิมมีปัญหาในเร่ือง

ของโรคพืชมากขึ้นจึงท าให้เกษตรกรมีความตอ้งการขอความช่วยเหลือจากศูนยแ์ห่งน้ีอยา่งต่อเน่ือง ต่อมากรมส่งเสริม

การเกษตรจึงมีนโยบายใหเ้ปิดคลินิกพืชเป็นประจ าทุกวนัในวนัและเวลาราชการ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ

เกษตรกรในการใหค้  าปรึกษาปัญหาและแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 “จากปัญหาและสถานการณ์ท่ีพี่นอ้งเกษตรกรเจอนั้น เราไดต้ระหนกัและใส่ใจวา่เร่ืองของโรคและแมลงศตัรูพืช 

เกษตรกรจะรอมาพบเราเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาสัปดาห์ละ 1 วนัไม่ไดแ้ลว้ เราจึงไดเ้ปิดทุกวนั ซ่ึงในแต่ละวนัไดมี้การจดัเวร

รับผิดชอบหรือท่ีเราเรียกวา่ “หมอพืช” โดยในแต่ละวนัเจา้หนา้ท่ีจะเขา้มาพบปะเกษตรกรท่ีประสบปัญหาต่างๆ เพื่อคอยให้

ค  าปรึกษาและแนะน าการก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชของเกษตรกร เพื่อใหส้ามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งตรงจุดและทนัท่วงที” 

คุณสมคิด กล่าว 

โรค-แมลงศัตรูพืช “แก้ตรงจุด” ช่วยรับมือก่อนผลผลติเสียหาย 

ส าหรับคลินิกพืชท่ีทางศูนยต์ั้งขึ้นเพื่อใหค้  าปรึกษากบัเกษตรกรนั้น คุณสมคิด เล่าวา่ ในการใหค้  าปรึกษาเกษตรกรใน

แต่ละวนัจะเนน้ย  ้าอยูเ่สมอ โดยใหเ้กษตรกรน าตวัอยา่งของโรคและแมลงศตัรูพืชท่ีพบหรือก าลงัเกิดขึ้นกบัผลผลิตทาง

การเกษตรในแปลง น าตวัอย่างติดตวัมายงัคลินิกพืชทุกคร้ัง เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ “หมอพืช” ไดช่้วยท าการ

วินิจฉยัหรือวิเคราะห์อาการแต่ละชนิด หลงัจากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะประเมินสถานการณ์ และเตรียมสารชีวภณัฑต่์างๆ ตลอดจน

ตวัห ้ าตวัเบียน เพื่อใหเ้กษตรกรน าไปใชก้ าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชในเบ้ืองตน้ 

 แต่ส าหรับแปลงเกษตรกรท่ีมีการเขา้ท าลายของโรคและแมลงศตัรูพืชอยา่งหนกั และไม่สามารถใชส้ารชีวภณัฑด์ว้ย

วิธีทางธรรมชาติในการป้องกนัเบ้ืองตน้ไดน้ั้น จะแนะน าการใชส้ารเคมีท่ีถูกวิธีใหก้ าจดัก่อน 1-3 คร้ัง และเม่ือปัญหาโรคและ

แมลงท่ีเกิดขึ้นลดระดบัความรุนแรงลง จึงจะใหเ้กษตรกรมารับสารชีวภณัฑแ์ละตวัห ้ าตวัเบียนไปใชเ้พื่อป้องกนัและก าจดัใน

ขั้นตอนต่อไป 

 



ศูนยฯ์ อารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดคลินิกรับปรึกษาปัญหาโรค-แมลงศตัรูพืช“ซ่ึงการใชบ้ริการของเกษตรกรนั้น 

ในเบ้ืองตน้ถา้ยงัไม่ไดเ้ดินทางมาใชบ้ริการท่ีศูนยใ์นทนัที เกษตรกรจะเขา้รับค าปรึกษาจากส านกังานเกษตรอ าเภอของตนเอง

ในพื้นท่ีก่อน เม่ือมีการระบาดหนกัและไม่สามารถรับมือได ้โดยยงัไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชดั และเกษตรกรไดรั้บผลกระทบ

อยา่งมาก ทางศูนยจ์ะส่งเจา้หนา้ท่ีออกไปในทนัที เพื่อไปวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นท่ี โดยโรคและแมลงท่ีเกษตรกรพบส่วน

ใหญ่ จะเป็นเร่ืองของโรคและแมลงท่ีเกิดขึ้นกบัศตัรูขา้วเป็นหลกั รองลงมาก็จะเป็นไมผ้ลและพืชไร่” คุณสมคิด กล่าว 

ศูนย์ฯ อารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดคลนิิกรับปรึกษาปัญหาโรค-แมลงศัตรูพืช 

โดยสารชีวภณัฑท่ี์สนบัสนุนใหก้บัเกษตรกรนั้น แต่ละชนิดมีประสิทธิภาพและป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชท่ี

แตกต่างกนัไป อยา่งเช่น เช้ือไตรโคเดอร์มา ช่วยลดปัญหาโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา เช้ือราบิวเวอเรีย ช่วยก าจดัแมลงปากดูด

ต่างๆ เช่น เพล้ียแป้ง เพล้ียไฟ แมลงหว่ีขาว และไร สารสกดัจากสะเดาช่วยก าจดัในเร่ืองของหนอนศตัรูพืชต่างๆ เพราะฉะนั้น

เกษตรกรท่ีเขา้มาปรึกษายงัคลินิกพืชแห่งน้ี จึงมัน่ใจไดว้า่ปัญหาท่ีประสบภายในแปลงเกษตรของเกษตรกร จะไดรั้บการ

แกไ้ขและมีสารชีวภณัฑท่ี์ไดรั้บการสนบัสนุนน าไปปรับใชป้้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชไดอ้ยา่งตรงจุด 

หลงัเข้ารับการปรึกษาปัญหาเจ้าหน้าท่ี เกษตรกรมีองค์ความรู้และภูมิคุ้มกนั 

จากการติดตามผลเกษตรกรท่ีเขา้มารับค าปรึกษาภายในคลินิกพืชนั้น คุณสมคิด บอกว่า เกษตรกรมีองคค์วามรู้และมี

ระบบการจดัการก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชมากขึ้น โดยเม่ือเกิดปัญหาขึ้นภายในแปลงพืชท่ีปลูก เกษตรกรจะมีภูมิคุม้กนัใน

เร่ืองของการเลือกใชข้ั้นตอนการก าจดัอยา่งตรงจุด โดยไม่ใชก้ารก าจดัท่ีพึ่งพาแต่สารเคมีแบบสมยัก่อนท่ีเป็นมา แต่จะล าดบั

ความส าคญัของสาเหตุของโรคและแมลงศตัรูพืชท่ีพบวา่อยูใ่นระดบัไหน และควรเลือกใชส้ารชีวภณัฑแ์บบไหนเพื่อควบคุม

หรือป้องกนัไม่ใหผ้ลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 

ศูนย์ฯ อารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดคลนิิกรับปรึกษาปัญหาโรค-แมลงศัตรูพืช 

โดยส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัจากการรู้วิธีการป้องกนัโรคพืชไดอ้ยา่งถูกวิธี ยงัช่วยในเร่ืองของการลดตน้ทุนการผลิตไดดี้อีก

ดว้ย เพราะองคค์วามรู้ท่ีเกษตรกรมีท าใหส้ามารถล าดบัสาเหตุได ้และมีการป้องกนัดว้ยวิธีธรรมชาติมากขึ้น เม่ือไม่มีการใช้

สารเคมีท่ีมากเกินความจ าเป็นจึงท าใหมี้ตน้ทุนการผลิตท่ีถูกลง สามารถจ าหน่ายผลผลิตไดก้ าไรอยา่งเตม็เม็ดเตม็หน่วยมาก

ขึ้น 

 “จากท่ีเราเฝ้าติดตามมา เกษตรกรต่างพูดเป็นเสียงเดียวกนัวา่ หลงัจากเขา้มาปรึกษาคลินิกพืช การใชส้ารเคมีลดลง 

บางรายแทบจะไม่กลบัไปใชส้ารเคมีเลย จึงท าใหมี้ผลก าไรมากขึ้น เม่ือมีเกษตรกรท่ีเป็นตน้แบบความส าเร็จ ต่อมาเขาก็

รวมกลุ่มกนัมากขึ้น เพื่อเรียนรู้การก าจดัโรคและแมลงศตัรูดว้ยวิธีทางธรรมชาติ จากนั้นทางศูนยก์จะสนบัสนุนสารชีวภณัฑ์

ต่างๆ ตลอดไปจนถึงตวัห ้ าตวัเบียน ในเบ้ืองตน้จากนั้นเกษตรกรเขาก็จะไปขยายใชก้นัเองภายในกลุ่ม และสร้างเป็นเครือข่าย

ท่ีแขง็แรงต่อไป” คุณสมคิดกล่าว 

 



ซ่ึงจากสถิติเกษตรกรท่ีเขา้ใชบ้ริการของศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จากขอ้มูลการลงทะเบียนท่ีจด

บนัทึกไวเ้ม่ือปี 2563 มีเกษตรกรเดินทางเขา้มาใชบ้ริการคลินิกพืชท่ีศูนยฯ์ แห่งน้ีประมาณ 1,000 รายต่อปี และทางศูนยฯ์ได้

สนบัสนุนผลิตภณัฑชี์วภณัฑแ์ละตวัห ้ าตวัเบียนใหก้บัพี่นอ้งเกษตรกรอยา่งต่องเน่ืองดว้ยเช่นกนั 

คลนิิกพืช แหล่งรวมความรู้ เกษตรกรมั่นใจ มีประโยชน์ทุกด้าน 

คุณธวชั ป้ันงาม เกษตรกรปลูกพืชผกัสวนครัวจงัหวดัสุพรรณบุรี เล่าวา่ สมยัก่อนท่ียงัไม่ไดเ้ขา้มารับค าปรึกษาจาก

คลินิกพืช จะเนน้การก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชดว้ยสารเคมีอยูเ่ป็นประจ า แต่เม่ือตดัสินใจเขา้มาภายในศูนยแ์ห่งน้ีโดยน า

ตวัอยา่งของโรคและแมลงศตัรูพืชท่ีเจอภายในแปลงเขา้มาใหเ้จา้หนา้ท่ีวิเคราะห์ จึงท าใหรู้้วา่อาการท่ีพบเห็นเกิดจากสาเหตุ

ใด และควรใชส้ารชีวภณัฑช์นิดไหนมาป้องกนัและก าจดั จึงท าใหไ้ม่ตอ้งพึ่งพาสารเคมีอยา่งเช่นสมยัก่อน และท่ีเห็นผลอยา่ง

ชดัเจน คือ ในเร่ืองของสุขภาพของตวัเขาเองท่ีไม่ตอ้งสัมผสัสารเคมีท่ีใช ้จึงท าใหมี้สุขภาพท่ีดีและมีภูมิคุม้กนัในการท า

เกษตรแบบมีระบบแบบโดยไม่ใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตรายและเปลืองตน้ทุนการผลิต 

“ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืชแห่งน้ี ผมมัน่ใจครับเม่ือผมเขา้มารับค าปรึกษา ท าใหผ้มมีองค์

ความรู้ และท่ีส าคญัเจา้หนา้ท่ีมีความช านาญ ใหข้อ้มูลความรู้แบบตรงสาเหตุ เม่ือผมน าสารชีวภณัฑก์ลบัไปใชแ้ลว้ ก็เห็นผล

อยา่งท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน ามา เพราะเรามีขั้นตอนการใชท่ี้เป็นระบบและถูกวิธี ท าใหผ้มเร่ิมหนัมาใส่ใจท่ีจะใชก้ารป้องกนัโรค

และแมลงศตัรูพืช ดว้ยชีววิธีมากขึ้น อยา่งนอ้ยก็เพื่อประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค และตวัผมเองท่ีไม่ตอ้งใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตราย 

จึงนบัวา่คลินิกพืชเป็นสถานท่ีใหบ้ริการท่ีเกิดประโยชน์กบัเกษตรกร และแนะน าสาเหตุโรคพืชไดอ้ยา่งตรงจุด และยัง่ยนืใน

การท าเกษตรต่อไป” คุณธวชั กล่าว 

 ส าหรับเกษตรกรหรือผูท่ี้สนใจเขา้รับค าปรึกษาท่ีคลินิกพืช สามารถน าตวัอยา่งปัญหาของโรคและแมลงศตัรูพืช เขา้

มาขอค าช้ีแนะไดท่ี้ ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัสุพรรณบุรี ตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 หมู่ท่ี 12 ต าบลพลบั

พลาไชย อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี โทรศพัท ์(035) 440927  



 

ศูนยฯ์ อารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดคลินิกรับปรึกษาปัญหาโรค-แมลงศตัรูพืช 

 

ปัจจุบนัประชาชนหลากหลายอาชีพสนใจเร่ืองของการท าเกษตรมากขึ้น ท าให้เกษตรกรท่ีเกิดขึ้นทั้งรายใหม่และราย

เก่านั้น มีความใส่ใจในเร่ืองของการควบคุมคุณภาพในการผลิตอยูเ่สมอ เพราะการท าเกษตรไม่เพียงแต่ตอ้งมีสภาพแวดลอ้มท่ี

เอ้ืออ านวยเพียงอยา่งเดียว ความใส่ใจโรคและแมลงต่างๆ นบัเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญัไม่แพก้นั เพราะผูบ้ริโภคเร่ิมใส่ใจใน

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภยัต่อสุขภาพมากขึ้น จึงมุ่งเนน้เลือกซ้ือผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภยัไม่มีสารพิษตกคา้ง 

ส่งผลใหเ้กษตรกรหันมาใส่ใจในการท าเกษตรใหป้ลอดภยัตามความตอ้งการของตลาด เพื่อใหสิ้นคา้มีความปลอดภยัทั้งต่อ

ผูบ้ริโภค และผลดีท่ีตามมาคือสุขภาพของเกษตรกรเอง 

 กรมส่งเสริมการเกษตร เห็นถึงความส าคญัในเร่ืองของการท าเกษตรท่ีปลอดภยั และเป็นหน่วยงานหลกัท่ีไดมี้แผน

รับมือในเร่ืองของการใหอ้งคค์วามรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของการใชส้ารชีวภณัฑ ์และการก าจดั โรคแมลงศตัรูพืชต่างๆ ดว้ยวิธี

ธรรมชาติ จึงไดจ้ดัตั้งศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช เพื่อเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีในการใหบ้ริการเกษตรกร

เขา้มาขอค าปรึกษาปัญหาดา้นการเกษตร ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการใหค้วามรู้เร่ืองโรคพืชและแมลงศตัรูพืช และการ

สนบัสนุนสารชีวภณัฑใ์ห้เกษตรกรไดน้ าไปใชใ้นพื้นท่ีการเกษตรของตนเอง โดยมีศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้น

อารักขาพืชหลกั 9 แห่ง ประกอบดว้ย เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ชยันาท สุพรรณบุรี ชลบุรี สงขลา สุราษฎร์

ธานี กระจายอยูใ่นภูมิภาคต่าง ๆ รับผิดชอบดูแลพื้นท่ีเขตจงัหวดัใกลเ้คียง ในการใหบ้ริการเกษตรกรตามบทบาทภารกิจ ดงัน้ี 

1) ศึกษาทดสอบการใชเ้ทคโนโลยคีวบคุมศตัรูพืชในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 2) ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ดา้นการใช้



เทคโนโลยคีวบคุมศตัรูพืช การอนุรักษแ์ละผลิตขยายชีวินทรียท่ี์มีประโยชน์ รวมทั้งพืชท่ีมีคุณสมบติัควบคุมศตัรูพืช 3) ผลิต

ขยายชีวินทรียแ์ละสารธรรมชาติควบคุมศตัรูพืช เพื่อใชใ้นงานส่งเสริมการเกษตร 4) ใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์วินิจฉยัศตัรูพืช 

พยากรณ์เตือนการระบาดและป้องกนัศตัรูพืช และ 5) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ศูนย์ส่งเสริมฯ อารักขาพืช จ.สุพรรณบุรี บริการประชาชนแบบครบวงวจร 

คุณสมคิด เฉลิมเกียรติ ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัสุพรรณบุรี ใหข้อ้มูล

วา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดมี้นโยบายท่ีจะเปิดแต่ละศูนยท์างดา้นอารักขาพืชใหก้บัพี่นอ้งเกษตรกรไดใ้ชบ้ริการ ซ่ึงศูนย์

ส่งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช (ศทอ.) ในประเทศไทยมีดว้ยกนัทั้งหมดอยู ่9 ศูนย ์ซ่ึงศูนยส่์งเสริม

เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็น 1 ใน 9 ศูนยห์ลกั ดูแลควบคุมอยูท่ ั้งหมด 8 จงัหวดัภาคตะวนัตก 

ไดแ้ก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ ทั้งน้ี ส านกังาน

เกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอแต่ละพื้นท่ีในประเทศไทยยงัมีการใหบ้ริการในเร่ืองของคลินิกพืชแก่พี่นอ้ง

เกษตรกรอีกดว้ย 

โดยสมยัก่อนศูนยแ์ห่งน้ีมีการใหบ้ริการเกษตรกรเพียง 1 วนั ใน 1 สัปดาห์เท่านั้น เม่ือเกษตรกรเร่ิมมีปัญหาในเร่ือง

ของโรคพืชมากขึ้นจึงท าให้เกษตรกรมีความตอ้งการขอความช่วยเหลือจากศูนยแ์ห่งน้ีอยา่งต่อเน่ือง ต่อมากรมส่งเสริม

การเกษตรจึงมีนโยบายใหเ้ปิดคลินิกพืชเป็นประจ าทุกวนัในวนัและเวลาราชการ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ

เกษตรกรในการใหค้  าปรึกษาปัญหาและแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 “จากปัญหาและสถานการณ์ท่ีพี่นอ้งเกษตรกรเจอนั้น เราไดต้ระหนกัและใส่ใจวา่เร่ืองของโรคและแมลงศตัรูพืช 

เกษตรกรจะรอมาพบเราเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาสัปดาห์ละ 1 วนัไม่ไดแ้ลว้ เราจึงไดเ้ปิดทุกวนั ซ่ึงในแต่ละวนัไดมี้การจดัเวร

รับผิดชอบหรือท่ีเราเรียกวา่ “หมอพืช” โดยในแต่ละวนัเจา้หนา้ท่ีจะเขา้มาพบปะเกษตรกรท่ีประสบปัญหาต่างๆ เพื่อคอยให้

ค  าปรึกษาและแนะน าการก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชของเกษตรกร เพื่อใหส้ามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งตรงจุดและทนัท่วงที” 

คุณสมคิด กล่าว 

โรค-แมลงศัตรูพืช “แก้ตรงจุด” ช่วยรับมือก่อนผลผลติเสียหาย 

ส าหรับคลินิกพืชท่ีทางศูนยต์ั้งขึ้นเพื่อใหค้  าปรึกษากบัเกษตรกรนั้น คุณสมคิด เล่าวา่ ในการใหค้  าปรึกษาเกษตรกรใน

แต่ละวนัจะเนน้ย  ้าอยูเ่สมอ โดยใหเ้กษตรกรน าตวัอยา่งของโรคและแมลงศตัรูพืชท่ีพบหรือก าลงัเกิดขึ้นกบัผลผลิตทาง

การเกษตรในแปลง น าตวัอย่างติดตวัมายงัคลินิกพืชทุกคร้ัง เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ “หมอพืช” ไดช่้วยท าการ

วินิจฉยัหรือวิเคราะห์อาการแต่ละชนิด หลงัจากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะประเมินสถานการณ์ และเตรียมสารชีวภณัฑต์่างๆ ตลอดจน

ตวัห ้ าตวัเบียน เพื่อใหเ้กษตรกรน าไปใชก้ าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชในเบ้ืองตน้ 

 แต่ส าหรับแปลงเกษตรกรท่ีมีการเขา้ท าลายของโรคและแมลงศตัรูพืชอยา่งหนกั และไม่สามารถใชส้ารชีวภณัฑด์ว้ย

วิธีทางธรรมชาติในการป้องกนัเบ้ืองตน้ไดน้ั้น จะแนะน าการใชส้ารเคมีท่ีถูกวิธีใหก้ าจดัก่อน 1-3 คร้ัง และเม่ือปัญหาโรคและ

แมลงท่ีเกิดขึ้นลดระดบัความรุนแรงลง จึงจะใหเ้กษตรกรมารับสารชีวภณัฑแ์ละตวัห ้ าตวัเบียนไปใชเ้พื่อป้องกนัและก าจดัใน

ขั้นตอนต่อไป 



 

ศูนยฯ์ อารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดคลินิกรับปรึกษาปัญหาโรค-แมลงศตัรูพืช“ซ่ึงการใชบ้ริการของเกษตรกรนั้น 

ในเบ้ืองตน้ถา้ยงัไม่ไดเ้ดินทางมาใชบ้ริการท่ีศูนยใ์นทนัที เกษตรกรจะเขา้รับค าปรึกษาจากส านกังานเกษตรอ าเภอของตนเอง

ในพื้นท่ีก่อน เม่ือมีการระบาดหนกัและไม่สามารถรับมือได ้โดยยงัไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชดั และเกษตรกรไดรั้บผลกระทบ

อยา่งมาก ทางศูนยจ์ะส่งเจา้หนา้ท่ีออกไปในทนัที เพื่อไปวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นท่ี โดยโรคและแมลงท่ีเกษตรกรพบส่วน

ใหญ่ จะเป็นเร่ืองของโรคและแมลงท่ีเกิดขึ้นกบัศตัรูขา้วเป็นหลกั รองลงมาก็จะเป็นไมผ้ลและพืชไร่” คุณสมคิด กล่าว 

ศูนย์ฯ อารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดคลนิิกรับปรึกษาปัญหาโรค-แมลงศัตรูพืช 

โดยสารชีวภณัฑท่ี์สนบัสนุนใหก้บัเกษตรกรนั้น แต่ละชนิดมีประสิทธิภาพและป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชท่ี

แตกต่างกนัไป อยา่งเช่น เช้ือไตรโคเดอร์มา ช่วยลดปัญหาโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา เช้ือราบิวเวอเรีย ช่วยก าจดัแมลงปากดูด

ต่างๆ เช่น เพล้ียแป้ง เพล้ียไฟ แมลงหว่ีขาว และไร สารสกดัจากสะเดาช่วยก าจดัในเร่ืองของหนอนศตัรูพืชต่างๆ เพราะฉะนั้น

เกษตรกรท่ีเขา้มาปรึกษายงัคลินิกพืชแห่งน้ี จึงมัน่ใจไดว้า่ปัญหาท่ีประสบภายในแปลงเกษตรของเกษตรกร จะไดรั้บการ

แกไ้ขและมีสารชีวภณัฑท่ี์ไดรั้บการสนบัสนุนน าไปปรับใชป้้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชไดอ้ยา่งตรงจุด 

หลงัเข้ารับการปรึกษาปัญหาเจ้าหน้าท่ี เกษตรกรมีองค์ความรู้และภูมิคุ้มกนั 

จากการติดตามผลเกษตรกรท่ีเขา้มารับค าปรึกษาภายในคลินิกพืชนั้น คุณสมคิด บอกว่า เกษตรกรมีองคค์วามรู้และมี

ระบบการจดัการก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชมากขึ้น โดยเม่ือเกิดปัญหาขึ้นภายในแปลงพืชท่ีปลูก เกษตรกรจะมีภูมิคุม้กนัใน

เร่ืองของการเลือกใชข้ั้นตอนการก าจดัอยา่งตรงจุด โดยไม่ใชก้ารก าจดัท่ีพึ่งพาแต่สารเคมีแบบสมยัก่อนท่ีเป็นมา แต่จะล าดบั

ความส าคญัของสาเหตุของโรคและแมลงศตัรูพืชท่ีพบวา่อยูใ่นระดบัไหน และควรเลือกใชส้ารชีวภณัฑแ์บบไหนเพื่อควบคุม

หรือป้องกนัไม่ใหผ้ลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 

ศูนย์ฯ อารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดคลนิิกรับปรึกษาปัญหาโรค-แมลงศัตรูพืช 

โดยส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัจากการรู้วิธีการป้องกนัโรคพืชไดอ้ยา่งถูกวิธี ยงัช่วยในเร่ืองของการลดตน้ทุนการผลิตไดดี้อีก

ดว้ย เพราะองคค์วามรู้ท่ีเกษตรกรมีท าใหส้ามารถล าดบัสาเหตุได ้และมีการป้องกนัดว้ยวิธีธรรมชาติมากขึ้น เม่ือไม่มีการใช้

สารเคมีท่ีมากเกินความจ าเป็นจึงท าใหมี้ตน้ทุนการผลิตท่ีถูกลง สามารถจ าหน่ายผลผลิตไดก้ าไรอยา่งเตม็เม็ดเตม็หน่วยมาก

ขึ้น 

 “จากท่ีเราเฝ้าติดตามมา เกษตรกรต่างพูดเป็นเสียงเดียวกนัวา่ หลงัจากเขา้มาปรึกษาคลินิกพืช การใชส้ารเคมีลดลง 

บางรายแทบจะไม่กลบัไปใชส้ารเคมีเลย จึงท าใหมี้ผลก าไรมากขึ้น เม่ือมีเกษตรกรท่ีเป็นตน้แบบความส าเร็จ ต่อมาเขาก็

รวมกลุ่มกนัมากขึ้น เพื่อเรียนรู้การก าจดัโรคและแมลงศตัรูดว้ยวิธีทางธรรมชาติ จากนั้นทางศูนยก์จะสนบัสนุนสารชีวภณัฑ์

ต่างๆ ตลอดไปจนถึงตวัห ้ าตวัเบียน ในเบ้ืองตน้จากนั้นเกษตรกรเขาก็จะไปขยายใชก้นัเองภายในกลุ่ม และสร้างเป็นเครือข่าย

ท่ีแขง็แรงต่อไป” คุณสมคิดกล่าว 

 



ซ่ึงจากสถิติเกษตรกรท่ีเขา้ใชบ้ริการของศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จากขอ้มูลการลงทะเบียนท่ีจด

บนัทึกไวเ้ม่ือปี 2563 มีเกษตรกรเดินทางเขา้มาใชบ้ริการคลินิกพืชท่ีศูนยฯ์ แห่งน้ีประมาณ 1,000 รายต่อปี และทางศูนยฯ์ได้

สนบัสนุนผลิตภณัฑชี์วภณัฑแ์ละตวัห ้ าตวัเบียนใหก้บัพี่นอ้งเกษตรกรอยา่งต่องเน่ืองดว้ยเช่นกนั 

คลนิิกพืช แหล่งรวมความรู้ เกษตรกรมั่นใจ มีประโยชน์ทุกด้าน 

คุณธวชั ป้ันงาม เกษตรกรปลูกพืชผกัสวนครัวจงัหวดัสุพรรณบุรี เล่าวา่ สมยัก่อนท่ียงัไม่ไดเ้ขา้มารับค าปรึกษาจาก

คลินิกพืช จะเนน้การก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชดว้ยสารเคมีอยูเ่ป็นประจ า แต่เม่ือตดัสินใจเขา้มาภายในศูนยแ์ห่งน้ีโดยน า

ตวัอยา่งของโรคและแมลงศตัรูพืชท่ีเจอภายในแปลงเขา้มาใหเ้จา้หนา้ท่ีวิเคราะห์ จึงท าใหรู้้วา่อาการท่ีพบเห็นเกิดจากสาเหตุ

ใด และควรใชส้ารชีวภณัฑช์นิดไหนมาป้องกนัและก าจดั จึงท าใหไ้ม่ตอ้งพึ่งพาสารเคมีอยา่งเช่นสมยัก่อน และท่ีเห็นผลอยา่ง

ชดัเจน คือ ในเร่ืองของสุขภาพของตวัเขาเองท่ีไม่ตอ้งสัมผสัสารเคมีท่ีใช ้จึงท าใหมี้สุขภาพท่ีดีและมีภูมิคุม้กนัในการท า

เกษตรแบบมีระบบแบบโดยไม่ใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตรายและเปลืองตน้ทุนการผลิต 

“ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืชแห่งน้ี ผมมัน่ใจครับเม่ือผมเขา้มารับค าปรึกษา ท าใหผ้มมีองค์

ความรู้ และท่ีส าคญัเจา้หนา้ท่ีมีความช านาญ ใหข้อ้มูลความรู้แบบตรงสาเหตุ เม่ือผมน าสารชีวภณัฑก์ลบัไปใชแ้ลว้ ก็เห็นผล

อยา่งท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน ามา เพราะเรามีขั้นตอนการใชท่ี้เป็นระบบและถูกวิธี ท าใหผ้มเร่ิมหนัมาใส่ใจท่ีจะใชก้ารป้องกนัโรค

และแมลงศตัรูพืช ดว้ยชีววิธีมากขึ้น อยา่งนอ้ยก็เพื่อประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค และตวัผมเองท่ีไม่ตอ้งใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตราย 

จึงนบัวา่คลินิกพืชเป็นสถานท่ีใหบ้ริการท่ีเกิดประโยชน์กบัเกษตรกร และแนะน าสาเหตุโรคพืชไดอ้ยา่งตรงจุด และยัง่ยนืใน

การท าเกษตรต่อไป” คุณธวชั กล่าว 

 ส าหรับเกษตรกรหรือผูท่ี้สนใจเขา้รับค าปรึกษาท่ีคลินิกพืช สามารถน าตวัอยา่งปัญหาของโรคและแมลงศตัรูพืช เขา้

มาขอค าช้ีแนะไดท่ี้ ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัสุพรรณบุรี ตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 หมู่ท่ี 12 ต าบลพลบั

พลาไชย อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี โทรศพัท ์(035) 440927  



 

 

ปัจจุบนัประชาชนหลากหลายอาชีพสนใจเร่ืองของการท าเกษตรมากขึ้น ท าให้เกษตรกรท่ีเกิดขึ้นทั้งรายใหม่และราย

เก่านั้น มีความใส่ใจในเร่ืองของการควบคุมคุณภาพในการผลิตอยูเ่สมอ เพราะการท าเกษตรไม่เพียงแต่ตอ้งมีสภาพแวดลอ้มท่ี

เอ้ืออ านวยเพียงอยา่งเดียว ความใส่ใจโรคและแมลงต่างๆ นบัเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญัไม่แพก้นั เพราะผูบ้ริโภคเร่ิมใส่ใจใน

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภยัต่อสุขภาพมากขึ้น จึงมุ่งเนน้เลือกซ้ือผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภยัไม่มีสารพิษตกคา้ง 

ส่งผลใหเ้กษตรกรหันมาใส่ใจในการท าเกษตรใหป้ลอดภยัตามความตอ้งการของตลาด เพื่อใหสิ้นคา้มีความปลอดภยัทั้งต่อ

ผูบ้ริโภค และผลดีท่ีตามมาคือสุขภาพของเกษตรกรเอง 

 กรมส่งเสริมการเกษตร เห็นถึงความส าคญัในเร่ืองของการท าเกษตรท่ีปลอดภยั และเป็นหน่วยงานหลกัท่ีไดมี้แผน

รับมือในเร่ืองของการใหอ้งคค์วามรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของการใชส้ารชีวภณัฑ ์และการก าจดั โรคแมลงศตัรูพืชต่างๆ ดว้ยวิธี

ธรรมชาติ จึงไดจ้ดัตั้งศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช เพื่อเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีในการใหบ้ริการเกษตรกร

เขา้มาขอค าปรึกษาปัญหาดา้นการเกษตร ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการใหค้วามรู้เร่ืองโรคพืชและแมลงศตัรูพืช และการ

สนบัสนุนสารชีวภณัฑใ์ห้เกษตรกรไดน้ าไปใชใ้นพื้นท่ีการเกษตรของตนเอง โดยมีศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้น

อารักขาพืชหลกั 9 แห่ง ประกอบดว้ย เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ชยันาท สุพรรณบุรี ชลบุรี สงขลา สุราษฎร์

ธานี กระจายอยูใ่นภูมิภาคต่าง ๆ รับผิดชอบดูแลพื้นท่ีเขตจงัหวดัใกลเ้คียง ในการใหบ้ริการเกษตรกรตามบทบาทภารกิจ ดงัน้ี 

1) ศึกษาทดสอบการใชเ้ทคโนโลยคีวบคุมศตัรูพืชในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 2) ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ดา้นการใช้

เทคโนโลยคีวบคุมศตัรูพืช การอนุรักษแ์ละผลิตขยายชีวินทรียท่ี์มีประโยชน์ รวมทั้งพืชท่ีมีคุณสมบติัควบคุมศตัรูพืช 3) ผลิต



ขยายชีวินทรียแ์ละสารธรรมชาติควบคุมศตัรูพืช เพื่อใชใ้นงานส่งเสริมการเกษตร 4) ใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์วินิจฉยัศตัรูพืช 

พยากรณ์เตือนการระบาดและป้องกนัศตัรูพืช และ 5) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ศูนย์ส่งเสริมฯ อารักขาพืช จ.สุพรรณบุรี บริการประชาชนแบบครบวงวจร 

คุณสมคิด เฉลิมเกียรติ ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัสุพรรณบุรี ใหข้อ้มูล

วา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดมี้นโยบายท่ีจะเปิดแต่ละศูนยท์างดา้นอารักขาพืชใหก้บัพี่นอ้งเกษตรกรไดใ้ชบ้ริการ ซ่ึงศูนย์

ส่งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช (ศทอ.) ในประเทศไทยมีดว้ยกนัทั้งหมดอยู ่9 ศูนย ์ซ่ึงศูนยส่์งเสริม

เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็น 1 ใน 9 ศูนยห์ลกั ดูแลควบคุมอยูท่ ั้งหมด 8 จงัหวดัภาคตะวนัตก 

ไดแ้ก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ ทั้งน้ี ส านกังาน

เกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอแต่ละพื้นท่ีในประเทศไทยยงัมีการใหบ้ริการในเร่ืองของคลินิกพืชแก่พี่นอ้ง

เกษตรกรอีกดว้ย 

โดยสมยัก่อนศูนยแ์ห่งน้ีมีการใหบ้ริการเกษตรกรเพียง 1 วนั ใน 1 สัปดาห์เท่านั้น เม่ือเกษตรกรเร่ิมมีปัญหาในเร่ือง

ของโรคพืชมากขึ้นจึงท าให้เกษตรกรมีความตอ้งการขอความช่วยเหลือจากศูนยแ์ห่งน้ีอยา่งต่อเน่ือง ต่อมากรมส่งเสริม

การเกษตรจึงมีนโยบายใหเ้ปิดคลินิกพืชเป็นประจ าทุกวนัในวนัและเวลาราชการ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ

เกษตรกรในการใหค้  าปรึกษาปัญหาและแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 “จากปัญหาและสถานการณ์ท่ีพี่นอ้งเกษตรกรเจอนั้น เราไดต้ระหนกัและใส่ใจวา่เร่ืองของโรคและแมลงศตัรูพืช 

เกษตรกรจะรอมาพบเราเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาสัปดาห์ละ 1 วนัไม่ไดแ้ลว้ เราจึงไดเ้ปิดทุกวนั ซ่ึงในแต่ละวนัไดมี้การจดัเวร

รับผิดชอบหรือท่ีเราเรียกวา่ “หมอพืช” โดยในแต่ละวนัเจา้หนา้ท่ีจะเขา้มาพบปะเกษตรกรท่ีประสบปัญหาต่างๆ เพื่อคอยให้

ค  าปรึกษาและแนะน าการก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชของเกษตรกร เพื่อใหส้ามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งตรงจุดและทนัท่วงที” 

คุณสมคิด กล่าว 

โรค-แมลงศัตรูพืช “แก้ตรงจุด” ช่วยรับมือก่อนผลผลติเสียหาย 

ส าหรับคลินิกพืชท่ีทางศูนยต์ั้งขึ้นเพื่อใหค้  าปรึกษากบัเกษตรกรนั้น คุณสมคิด เล่าวา่ ในการใหค้  าปรึกษาเกษตรกรใน

แต่ละวนัจะเนน้ย  ้าอยูเ่สมอ โดยใหเ้กษตรกรน าตวัอยา่งของโรคและแมลงศตัรูพืชท่ีพบหรือก าลงัเกิดขึ้นกบัผลผลิตทาง

การเกษตรในแปลง น าตวัอย่างติดตวัมายงัคลินิกพืชทุกคร้ัง เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ “หมอพืช” ไดช่้วยท าการ

วินิจฉยัหรือวิเคราะห์อาการแต่ละชนิด หลงัจากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะประเมินสถานการณ์ และเตรียมสารชีวภณัฑต่์างๆ ตลอดจน

ตวัห ้ าตวัเบียน เพื่อใหเ้กษตรกรน าไปใชก้ าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชในเบ้ืองตน้ 

 แต่ส าหรับแปลงเกษตรกรท่ีมีการเขา้ท าลายของโรคและแมลงศตัรูพืชอยา่งหนกั และไม่สามารถใชส้ารชีวภณัฑด์ว้ย

วิธีทางธรรมชาติในการป้องกนัเบ้ืองตน้ไดน้ั้น จะแนะน าการใชส้ารเคมีท่ีถูกวิธีใหก้ าจดัก่อน 1-3 คร้ัง และเม่ือปัญหาโรคและ

แมลงท่ีเกิดขึ้นลดระดบัความรุนแรงลง จึงจะใหเ้กษตรกรมารับสารชีวภณัฑแ์ละตวัห ้ าตวัเบียนไปใชเ้พื่อป้องกนัและก าจดัใน

ขั้นตอนต่อไป 

 



ศูนยฯ์ อารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดคลินิกรับปรึกษาปัญหาโรค-แมลงศตัรูพืช“ซ่ึงการใชบ้ริการของเกษตรกรนั้น 

ในเบ้ืองตน้ถา้ยงัไม่ไดเ้ดินทางมาใชบ้ริการท่ีศูนยใ์นทนัที เกษตรกรจะเขา้รับค าปรึกษาจากส านกังานเกษตรอ าเภอของตนเอง

ในพื้นท่ีก่อน เม่ือมีการระบาดหนกัและไม่สามารถรับมือได ้โดยยงัไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชดั และเกษตรกรไดรั้บผลกระทบ

อยา่งมาก ทางศูนยจ์ะส่งเจา้หนา้ท่ีออกไปในทนัที เพื่อไปวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นท่ี โดยโรคและแมลงท่ีเกษตรกรพบส่วน

ใหญ่ จะเป็นเร่ืองของโรคและแมลงท่ีเกิดขึ้นกบัศตัรูขา้วเป็นหลกั รองลงมาก็จะเป็นไมผ้ลและพืชไร่” คุณสมคิด กล่าว 

ศูนย์ฯ อารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดคลนิิกรับปรึกษาปัญหาโรค-แมลงศัตรูพืช 

โดยสารชีวภณัฑท่ี์สนบัสนุนใหก้บัเกษตรกรนั้น แต่ละชนิดมีประสิทธิภาพและป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชท่ี

แตกต่างกนัไป อยา่งเช่น เช้ือไตรโคเดอร์มา ช่วยลดปัญหาโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา เช้ือราบิวเวอเรีย ช่วยก าจดัแมลงปากดูด

ต่างๆ เช่น เพล้ียแป้ง เพล้ียไฟ แมลงหว่ีขาว และไร สารสกดัจากสะเดาช่วยก าจดัในเร่ืองของหนอนศตัรูพืชต่างๆ เพราะฉะนั้น

เกษตรกรท่ีเขา้มาปรึกษายงัคลินิกพืชแห่งน้ี จึงมัน่ใจไดว้า่ปัญหาท่ีประสบภายในแปลงเกษตรของเกษตรกร จะไดรั้บการ

แกไ้ขและมีสารชีวภณัฑท่ี์ไดรั้บการสนบัสนุนน าไปปรับใชป้้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชไดอ้ยา่งตรงจุด 

หลงัเข้ารับการปรึกษาปัญหาเจ้าหน้าท่ี เกษตรกรมีองค์ความรู้และภูมิคุ้มกนั 

จากการติดตามผลเกษตรกรท่ีเขา้มารับค าปรึกษาภายในคลินิกพืชนั้น คุณสมคิด บอกว่า เกษตรกรมีองคค์วามรู้และมี

ระบบการจดัการก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชมากขึ้น โดยเม่ือเกิดปัญหาขึ้นภายในแปลงพืชท่ีปลูก เกษตรกรจะมีภูมิคุม้กนัใน

เร่ืองของการเลือกใชข้ั้นตอนการก าจดัอยา่งตรงจุด โดยไม่ใชก้ารก าจดัท่ีพึ่งพาแต่สารเคมีแบบสมยัก่อนท่ีเป็นมา แต่จะล าดบั

ความส าคญัของสาเหตุของโรคและแมลงศตัรูพืชท่ีพบวา่อยูใ่นระดบัไหน และควรเลือกใชส้ารชีวภณัฑแ์บบไหนเพื่อควบคุม

หรือป้องกนัไม่ใหผ้ลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 

ศูนย์ฯ อารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดคลนิิกรับปรึกษาปัญหาโรค-แมลงศัตรูพืช 

โดยส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัจากการรู้วิธีการป้องกนัโรคพืชไดอ้ยา่งถูกวิธี ยงัช่วยในเร่ืองของการลดตน้ทุนการผลิตไดดี้อีก

ดว้ย เพราะองคค์วามรู้ท่ีเกษตรกรมีท าใหส้ามารถล าดบัสาเหตุได ้และมีการป้องกนัดว้ยวิธีธรรมชาติมากขึ้น เม่ือไม่มีการใช้

สารเคมีท่ีมากเกินความจ าเป็นจึงท าใหมี้ตน้ทุนการผลิตท่ีถูกลง สามารถจ าหน่ายผลผลิตไดก้ าไรอยา่งเตม็เม็ดเตม็หน่วยมาก

ขึ้น 

 “จากท่ีเราเฝ้าติดตามมา เกษตรกรต่างพูดเป็นเสียงเดียวกนัวา่ หลงัจากเขา้มาปรึกษาคลินิกพืช การใชส้ารเคมีลดลง 

บางรายแทบจะไม่กลบัไปใชส้ารเคมีเลย จึงท าใหมี้ผลก าไรมากขึ้น เม่ือมีเกษตรกรท่ีเป็นตน้แบบความส าเร็จ ต่อมาเขาก็

รวมกลุ่มกนัมากขึ้น เพื่อเรียนรู้การก าจดัโรคและแมลงศตัรูดว้ยวิธีทางธรรมชาติ จากนั้นทางศูนยก์จะสนบัสนุนสารชีวภณัฑ์

ต่างๆ ตลอดไปจนถึงตวัห ้ าตวัเบียน ในเบ้ืองตน้จากนั้นเกษตรกรเขาก็จะไปขยายใชก้นัเองภายในกลุ่ม และสร้างเป็นเครือข่าย

ท่ีแขง็แรงต่อไป” คุณสมคิดกล่าว 

 



ซ่ึงจากสถิติเกษตรกรท่ีเขา้ใชบ้ริการของศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จากขอ้มูลการลงทะเบียนท่ีจด

บนัทึกไวเ้ม่ือปี 2563 มีเกษตรกรเดินทางเขา้มาใชบ้ริการคลินิกพืชท่ีศูนยฯ์ แห่งน้ีประมาณ 1,000 รายต่อปี และทางศูนยฯ์ได้

สนบัสนุนผลิตภณัฑชี์วภณัฑแ์ละตวัห ้ าตวัเบียนใหก้บัพี่นอ้งเกษตรกรอยา่งต่องเน่ืองดว้ยเช่นกนั 

คลนิิกพืช แหล่งรวมความรู้ เกษตรกรมั่นใจ มีประโยชน์ทุกด้าน 

คุณธวชั ป้ันงาม เกษตรกรปลูกพืชผกัสวนครัวจงัหวดัสุพรรณบุรี เล่าวา่ สมยัก่อนท่ียงัไม่ไดเ้ขา้มารับค าปรึกษาจาก

คลินิกพืช จะเนน้การก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชดว้ยสารเคมีอยูเ่ป็นประจ า แต่เม่ือตดัสินใจเขา้มาภายในศูนยแ์ห่งน้ีโดยน า

ตวัอยา่งของโรคและแมลงศตัรูพืชท่ีเจอภายในแปลงเขา้มาใหเ้จา้หนา้ท่ีวิเคราะห์ จึงท าใหรู้้วา่อาการท่ีพบเห็นเกิดจากสาเหตุ

ใด และควรใชส้ารชีวภณัฑช์นิดไหนมาป้องกนัและก าจดั จึงท าใหไ้ม่ตอ้งพึ่งพาสารเคมีอยา่งเช่นสมยัก่อน และท่ีเห็นผลอยา่ง

ชดัเจน คือ ในเร่ืองของสุขภาพของตวัเขาเองท่ีไม่ตอ้งสัมผสัสารเคมีท่ีใช ้จึงท าใหมี้สุขภาพท่ีดีและมีภูมิคุม้กนัในการท า

เกษตรแบบมีระบบแบบโดยไม่ใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตรายและเปลืองตน้ทุนการผลิต 

“ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืชแห่งน้ี ผมมัน่ใจครับเม่ือผมเขา้มารับค าปรึกษา ท าใหผ้มมีองค์

ความรู้ และท่ีส าคญัเจา้หนา้ท่ีมีความช านาญ ใหข้อ้มูลความรู้แบบตรงสาเหตุ เม่ือผมน าสารชีวภณัฑก์ลบัไปใชแ้ลว้ ก็เห็นผล

อยา่งท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน ามา เพราะเรามีขั้นตอนการใชท่ี้เป็นระบบและถูกวิธี ท าใหผ้มเร่ิมหนัมาใส่ใจท่ีจะใชก้ารป้องกนัโรค

และแมลงศตัรูพืช ดว้ยชีววิธีมากขึ้น อยา่งนอ้ยก็เพื่อประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค และตวัผมเองท่ีไม่ตอ้งใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตราย 

จึงนบัวา่คลินิกพืชเป็นสถานท่ีใหบ้ริการท่ีเกิดประโยชน์กบัเกษตรกร และแนะน าสาเหตุโรคพืชไดอ้ยา่งตรงจุด และยัง่ยนืใน

การท าเกษตรต่อไป” คุณธวชั กล่าว 

 ส าหรับเกษตรกรหรือผูท่ี้สนใจเขา้รับค าปรึกษาท่ีคลินิกพืช สามารถน าตวัอยา่งปัญหาของโรคและแมลง

ศตัรูพืช เขา้มาขอค าช้ีแนะไดท่ี้ ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัสุพรรณบุรี ตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 หมู่ท่ี 12 

ต าบลพลบัพลาไชย อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี โทรศพัท ์(035) 440927 

  



 

  













 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหนา้จา้งแรงงานในโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครบ 1.6 หม่ืนรายแลว้ 

 

นายทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ท่ี

ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจดัหาแหล่งน ้า สร้างแหล่งน ้าในพื้นท่ีของเกษตรกร ใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ท่ีมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานกลบัภูมิล าเนา โครงการดงักล่าวน้ีจึงช่วยส่งเสริม

และกระตุน้เศรษฐกิจฐานรากในพื้นท่ี โดยมีเป้าหมาย 4,009 ต าบล คลอบคลุม 75 จงัหวดั ขณะท่ีตั้งเป้ารับสมคัรเกษตรกรไว ้

32,000 ราย แรงงานอีก 16,000 ราย รวมเป็นอตัราจา้งกวา่ 48,000 ราย ล่าสุด ณ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2564 มีเกษตรกรสมคัรเขา้

ร่วมโครงการแลว้ 20,583 ราย 

 โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ยงัเปิดรับสมคัรเกษตรกรจนถึงส้ินเดือนน้ี ขณะท่ีแรงงานท่ีสมคัรเขา้มา

ครบตามจ านวนรับสมคัรแลว้ ซ่ึงด าเนินการจา้งงานไปแลว้ 9,200 ราย อยา่งไรก็ตาม การด าเนินการจดัหาและสนบัสนุนปัจจยั

การผลิตใหแ้ก่ฟาร์มของเกษตรกรจะยดึความเหมาะสมของพื้นท่ีนั้นๆ ดว้ย เพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร คลอบ

คลุมทั้งดา้นพืช ปศุสัตวแ์ละประมง 
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