


ส ำหรับ ปี 2563 ที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยและ
ท่ัวโลกประสบกับปัญหำกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 หรือท่ีเรำเรียกสั้นๆว่ำ โรคโควิด 
19 ซึ่งเป็นไวรัสและโรคอุบัติใหม่ท่ีไม่มีใครรู้จักก่อนท่ี
จะเริ่มแพร่ระบำดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน และมีกำรระบำดไปท่ัวโลก โดยหลัก
เป็นกำรแพร่จำกคนสู่คนผ่ำนทำงละอองฝอย
ทำงจมูกหรือปำกซึ่งขับออกมำเมื่อผู้ป่วยไอหรือจำม
มีระยะฟักตัวตัง้แต ่1-14 วัน และมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 5-6 วัน 
ประมำณ 97% ของผู้ป่วยเริ่มมีอำกำรใน 14 วัน ซึ่ง
ประเทศไทยได้มีมำตรกำรต่ำงๆซึ่งสำมำรถจัดกำร
และควบคุมได้เป็นอย่ำงดี ป้องกันกำรแพร่ระบำดได้ 
อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงเดือนธันวำคม 2563 เริ่มมีกำร
ระบำดใหม่ในประเทศไทย จำกข้อมูลของศูนย์
บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (ศบค.) ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 พบ 
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 7,163 รำย ซึ่งอำจมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จึงขอให้ทุกๆท่ำนรักษำสุขภำพ 
ป้องกันตนเองสวมหน้ำกำกอนำมัย ล้ำงมือให้สะอำด 
และอยู่ห่ำงไกลจำกแหล่งแพร่เชื้อ   

บทบรรณาธิการ

สุดท้ำยนี้  ในศุภวำระขึ้นปีใหม่ 2564
สวพ.6 และกองบรรณำธิกำร ขออ ำนำจคุณพระศรี
รัตนตรัยจงดลบันดำลให้ทุกท่ำนประสบแต่สิ่งที่ดี
งำม มีสุขภำพแข็งแรง ปรำศจำกโรคภัย และพบกัน
ใหม่ในฉบับหน้ำ ขอบคุณค่ะ

เพื่อนเกษตร สวพ.6

นางสาวหฤทัย แก่นลา
บรรณาธิการ

สวัสดีปีใหม่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี 6 กรมวิชาการเกษตร ขอส่งความสุขในปีใหม่นี้
ด้วยวารสารออนไลน์ฉบับปฐมฤกษ์ “เพื่อนเกษตร” 

ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2564 เนื้อหาจะมีความ
หลากหลายประกอบไปด้วย คอลัมน์ ผอ.สวพ.6

ชวนคุย ซึ่งจะเป็นการทักทายหรือมาพูดคุยเล่า
เรื่องราวท่ีเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน บูรพำรอบทิศ
ข่าวสารรอบตัว ข่ าวประชาสัมพันธ์  หรือการ
ฝึกอบรมต่างๆ ท่ีทุกท่านให้ความสนใจ และยังมี
เนื้อหาเชิงวิชาการ เช่น เกษตรรอบรู้: ทดสอบและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตล้าไยคุณภาพเพื่อการ
ส่งออกจังหวัดจันทบุรี ตะลุยสวน: เกษตรกร
ดีเด่นด้านการผลิตพืช GAP สวพ. 6 และ คลินิกพืช: 
เฝ้าระวังไรสี่ขามะพร้าว ศัตรูพืชส้าคัญอีกชนิดของ
มะพร้าว เพื่อให้เกษตรกรในภาคตะวันออกทุกท่าน
สามารถน าไปปรับใช้ในการจัดการดูแลรักษาพืช 
เข้าใจและรู้จักชนิดศัตรูพืช จะช่วยให้ป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชท่ีเข้าท าลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สุดท้ายคอลัมน์ เรื่องเล่ำชำวเกษตร เป็นการ
แนะน าหน่วยงานของ สวพ.6 และหน่วยงานของกรม
วิชาการเกษตร ให้พี่น้องเกษตรกรได้ท าความรู้จัก
และสามารถติดต่อใช้บริการโดยหวังว่าพี่น้อง
เกษตรกร เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
จะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป
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โควิด-19 วารสารเพ่ือนเกษตร สวพ.6 เปดตัวฉบับปฐมฤกษ

อยางเปนทางการ มาพรอมกับวิถีแบบ New Normal และ

ควบคู ไปกับการระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตพื้นที่

ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ที่อยู ในความรับผิดชอบของ

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ถูกประกาศเปนพื้นที่

เส่ียงสูงสุดหรือพื้นที่สีแดงแบบเขมๆ

ÇÒÃÊÒÃà¾×èÍ¹à¡ÉµÃ ÊÇ¾.6 เปนวารสารออนไลน

ตามยุคสมัยที่เปล่ียนไป มุงหมายเผยแพรผานส่ือโซเชียล

อานไดจากหนาจอมือถือ พกพาสะดวก สืบคนงาย เปนส่ิงที่

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตองการเผยแพรสู

เกษตรกรและผูสนใจโดยทั่วไป

โลกเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว วิทยาการใหม ๆ เกิดข้ึนมากมาย เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดานการเกษตรก็เชนเดียวกัน เกษตรกรจําเปนตองปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลง

ดังกลาว สวพ.6 เปนหนวยงานของกรมวิชาการเกษตร มีหนาที่ศึกษาวิจัย พัฒนาดานพืช และ

ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืช เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําไปใชไดจริง รวมถึงใหบริการ

ทางวิชาการตางๆ  ดังนั้น งานทั้งหมดที่ทํา จําเปนตองส่ือสารใหเกษตรกรและผูสนใจไดรับ

ทราบ วารสารเพื่อนเกษตร สวพ.6 จึงกําเนิดข้ึนมาดวยเหตุผลนี้ 

สวนเนื้อหาภายในเลมของวารสารเพ่ือนเกษตร สวพ.6 นั้น ทีมงาน สวพ.6 ต้ังใจ

คัดสรรสาระความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

ทั้งชาวสวนและชาวไร สลับกันไป หวังวาจะเปนประโยชนตอเกษตรกรและผูสนใจ หากทาน

ผูอานมีขอคิดเห็นหรือคําแนะนํา พวกเราก็ยินดีนอมรับมาปรับปรุงใหดียิ่งๆ ข้ึนไป สุดทายก็

ขอเปนกําลังใจใหทุกทานผานพนจากโควิด-19 และปญหาอุปสรรคตางๆ ขอใหประสบ

ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ มีความสุขทั่วทุกทานเทอญ

นายชลธี  นุมหนู

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

¼Í.ÊÇ¾.6
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บูรพารอบทิศ

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 นายพิเชษฐ� วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
พร�อมคณะ ร�วมเฝ�ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจ ณ ศูนย�เรียนรู�เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  ตําบลป�ายุบใน 
อําเภอวังจันทร� จังหวัดระยอง โดยนายชลธี นุ�มหนู ผู�อํานวยการสํานักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตท่ี  6  จันทบุรี  มอบหมายให�  นายอุปถัมภ�  อุ�น ใจ 
ผู�อํานวยการกลุ�มจัดการพ้ืนท่ี ร�วมรับเสด็จ และมอบหมายให�นายปราโมช นุ�ยศรี 
ผู�อํานวยการศูนย�วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง จัดแสดงนิทรรศการด�านการ
ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานการผลิตสินค�าพืช GAP ณ โรงเรียนวังจันทร�วิทยา 
หมู� 1  ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร� จังหวัดระยอง

วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 สวพ.6 ร�วมกับสมาคมทุเรียนไทย (TDA) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� Bay G.A.P. จัดฝ�กอบรมหลักสูตร “การใช�งาน 
Application 2 in 1 GAP” ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานตรวจรับรองแหล�งผลิตพืช 
GAP ของ สวพ.6 เกษตรกรและผู�สนใจ กว�า 100 คน ณ ห�องประชุมอาคาร
อเนกประสงค� สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดจันทบุรี

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 นายพิเชษฐ� วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
เป�นประธานเป�ดงาน“ เ ก่ียวข�าว เผาปลา เสวนาเกษตรอินทรีย�  ครั้ ง ท่ี  4” 
ณ ศูนย�เรียนรู�การผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม�จันทบุรี ศูนย�วิจัย
และพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พร�อมกันน้ี 
นายชลธี นุ�มหนู ผู�อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 และนายพินิจ 
กัลยาศิลป�น ผู�อํานวยการศูนย�วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ได�นํา อธิบดีฯ 
และรองอธิบดีฯ นางสาวอิงอร ป�ญญากิจ เย่ียมชมนิทรรศการของ สวพ.6 
และหน�วยงานต�างๆ 

กองบรรณาธิการ
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บูรพารอบทิศ

งานพืชสวนก�าวหน�า งานจัดแสดงนิทรรศการและประชุมวิชาการ ของหน�วยงานกรมวิชาการ
เกษตรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกร�วมกับภาคเอกชน เป�นงานใหญ�ระดับภาคที่คุ�นเคยกันมานานของ
เกษตรกรภาคตะวันออก ในครั้งนี้จัดเป�นครั้งที่ 16 ระหว�างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 โดยป�นี้ สวพ.6 
ได�นําเสนอการจัดแสดงนิทรรศการในมุมมองการบริการวิชาการที่ ใกล�ชิดเกษตรกรในพ้ืนที่ 
ภายใต�ช่ืองาน “เป�ดบ�านบริการวิชาการ สวพ.6” นําเสนอนิทรรศการและบริการวิชาการ ได�แก� 

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการพิเศษอื่น โดย กลุ�มจัดการพื้นที่ 
นํา เสนอผลิตภัณฑ�ปุ�ย ชีวภาพและชีวภัณฑ� เ พ่ือการผลิตพืชอินทรีย�  แหนแดง ปุ�ย ชีวภาพ
ละลายฟอสเฟต ปุ�ยชีวภาพไมคอร�ไรซา แมลงหางหนีบ เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี แบบจําลองโรงผลิตปุ�ย
หมักเติมอากาศ ตัวอย�างโรงปลูกผักสําหรับสังคมเมืองและผู�สูงอายุ และจําหน�ายผลิตภัณฑ�แปรรูป เช�น 
น้ําหม�อน น้ําสํารอง ผลิตภัณฑ�แปรรูปเห็ดหลินจือแดง และผักสดอินทรีย�ที่ปลูกภายในโครงการฯ 

กองบรรณาธิการ

เก็บตกงานเป�ดบ�านบริการวชิาการ สวพ.6 
ในงานพืชสวนก�าวหน�า ครั้งที่ 16 (Hortex’ 2020)
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ก ลุ� ม วิ ช า ก า ร  สว พ . 6  นํ า เสนอนิทรรศกา ร
ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดินของเงาะและมังคุด เทคโนโลยี
การผลิตลองกอง และเทคโนโลยีการผลิตลําไยคุณภาพ
เพื่อการส�งออก เทคโนโลยีการเสียบยอดมะเขือเทศ
บนต�นตอมะเขือพวง เพื่อลดการเกิดโรคเหี่ยวในมะเขือเทศ 
โดยมีการสาธิตขั้นตอนการเสียบยอดมะเขือเทศ

ศูนย�วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง นําเสนอ
นิทรรศการมันสําปะหลัง พันธุ�มันสําปะหลังที่เหมาะสม
ใ น พื้ น ที่ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก  มั น สํ า ป ะ ห ลั ง พั น ธุ� ใ ห ม� 
“ระยอง 15” และความรู� ในการเฝ�าระวังโรคใบด�าง
มันสําปะหลัง 

ศูนย�วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี นําเสนอ
นิทรรศการอ�อยพันธุ�สุพรรณบุรี 72 อ�อยบริโภคสดที่มี
ลักษณะเด�นให�ผลผลิตเนื้ออ�อยควั่นสุทธิ  6.3 ตันต�อไร� 
ให�ค�าความหวานสูงถึง 19.3 บริกซ� แตกกอดี ให�จํานวน
ลําต�อไร�สูงถึง 13,000 ลํา โดยมีบริการแจกพันธุ�อ�อย และ
จําหน�ายน้ําอ�อย

ศูนย�วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี นําเสนอ
นิทรรศการปุ�ยชีวภาพละลายฟอสเฟตและปุ�ยชีวภาพ
ไมคอร�ไรซา เพื่อลดต�นทุนการใช�ปุ�ยฟอสฟอรัส ที่มัก
ตกค�างในดินปลูกไม�ผล โดยมีบริการแจกปุ�ยชีวภาพ

ศูนย�วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิง เทรา 
นําเสนอนิทรรศการการใช�ชีวภัณฑ�ควบคุมศัตรูพืช
ในมะพร�าว เช�น เ ช้ือราเมตาไรเซียมและตัวอย�าง
กองกับดัก และศัตรูพืชกักกันที่ต�องเฝ�าระวังคือไรส่ีขา
มะพร�าว
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งานบริการวิชาการ โดยกลุ�มพัฒนาการตรวจสอบพืช
และป�จจัยการผลิต ให�บริการตรวจวิเคราะห� ดิน น้ํา ปุ�ย พืช 
วัตถุอันตราย สารพิษตกค�าง วินิจฉัยศัตรูพืช และจุลินทรีย�
ปนเป��อน ให�คําแนะนําการรมและสร�างห�องรมซัลเฟอร�
ไดออกไซด�ในลําไยสด ตามมาตรฐาน มกษ.1004 -2557 
ชมวิ ดี ทั ศน� เกี่ ยวกั บการให� บริ การของห� องปฏิ บั ติ การ
และการป�องกันกําจัดศัตรูพืชต�างๆ รวมทั้งเป�ดให�ผู�สนใจ
ได�เย่ียมชมห�องปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

งาน พ.ร.บ. โดยกลุ�มควบคมุตามพระราชบัญญัติ 
ให�บริการขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาตจําหน�ายป�จจัย
การผลิตทางการเกษตรที่ถูกต�องตามกฎหมาย การใช�
สารเคมีที่ถูกต�องปลอดภัย โดยมีตัวอย�างบ�อทราย
สําหรับทิ้งสารเคมีทางการเกษตรและห�องเก็บป�จจัย
การผลิตทางการเกษตรที่จัดเก็บถูกต�องและปลอดภัย
ตามหลักวิชาการ

งาน GAP โดยกลุ�มถ�ายทอดเทคโนโลยี ให�บริการตรวจสอบ
สถ า น ะก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น แ ป ล ง  GAP รั บ ส มั ค ร แ ป ล ง ใ ห ม� 
และกิจกรรมฝ�กอบรม GAPเบื้องต�น โดยความร�วมมือจาก
บริษัทไบเออร�ไทย จํากัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
มีจํานวนผู�ขอรับบริการ สมัครเพื่อขอการรับรอง สอบถาม
ข�อมูล และตรวจสอบสถานะ GAP รวมทั้งส้ิน 575 ราย และ
เข�ารับการอบรมความรู�  เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(GAP พืช) เบื้องต�น จํานวน 110 ราย
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นอกจากนี้ ยังมีหน�วยงานอื่นๆ เช�น ศูนย�
ส� ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า อ า ชี พ ก า ร เ ก ษ ต ร
จังหวัดจันทบุรี  (ศูนย�ผึ้งจันทบุรี ) มาจัดแสดง
นิทรรศการการเล้ียงผึ้ ง ชันโรง และผึ้ งโพรง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจันทบุรี นําเสนอผลิตภัณฑ�แปรรูปทุเรียน
ผงชีวภัณฑ� ไตรโคเดอร�มา ชนิดครีมทาแผล
ต�นทุเรียน และชีวภัณฑ�บิววาเรีย เพื่อกําจัดมอด
ต�นทุเรียน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
นําเสนอ น้ําหมักจากเปลือกมังคุด เพื่อการรักษา
โรครากเน�าและโคนเน�าทุเรียน รวมถึงกิจกรรม
เป�ดตัวสมาคมทุเรียนไทย (TDA) สมาคมที่เกิดจาก
การผลักดันจากผู�ที่ เกี่ยวข�องในวงการทุเรียน 
ให�เกิดสมาคมที่จดทะเบียนถูกต�อง และเป�นตัวแทน
เกษตรกรผู�ผลิตทุเรียนของประเทศไทย กับภารกิจ
ขับเคล่ือนการผลิตทุเรียนคุณภาพ ทั้งห�วงโซ�
การผลิต ตั้งแต�การผลิตในสวนจนถึงการส�งออก 
และยังมีอีกหลายหน�วยงานที่ ยังมิได�กล�าวถึง 
ซึ่งท�านที่พลาดงานป�นี้คงต�องรออีก 2 ป� พบกัน
ครั้ งต�อไปในงานพืชสวนก�าวหน�าครั้ งที่  17 
(Hortex’2022)
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เกษตรรอบรู�
ทดสอบและพฒันาเทคโนโลยีการผลติลาํไยคณุภาพ

เพื่อการส�งออกจังหวดัจนัทบรุี
เครอืวลัย�   ดาวงษ�

ระบบการผลิตลําไยของภาคตะวันออก
เป�นการผลิตลําไยนอกฤดูเพื่อการส�งออก 
แหล�งผลิตลําไยภาคตะวันออกที่สําคัญ ได�แก� 
จังหวัดจันทบุรี สระแก�ว และตราด โดยมีแหล�ง
ผลิตที่สําคัญในอําเภอโป�งน้ําร�อน และอําเภอ
สอยดาว ป�จจุบันได�มีการขยายพื้นที่ปลูก
มายังพื้นที่อําเภออื่นๆ ดังนั้นเพื่อคุณภาพ
ผลผลิตลําไยให�มีขนาดมาตรฐานเกรด
ส�งออกในพื้นที่การผลิตนอกเหนือจากแหล�ง
ผลิตเดิม จึงดําเนินการทดสอบและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตลําไยคุณภาพ เพื่อขยาย
ผลเทคโนโลยีและจัดทําแปลงต�นแบบเพื่อเป�น
แหล�งศึกษาเรียนรู� 

การผลิตลําไยคุณภาพเพื่อการส�งออก 
ระหว�างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2562 
จํานวน 3 ฤดูกาลผลิต ในแปลงลําไยของ
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ได�แก� อําเภอ
แก�งหางแมว จํานวน 7 ราย อําเภอท�าใหม� 
จํานวน 3  รายๆ ละ 2  ไร�  ประกอบด�วย 
กรรมวิธีแนะนํา และกรรมวิธีเกษตรกร โดย
กรรมวิธีแนะนํา ประกอบด�วย เทคโนโลยีการ
เตรียมต�นหลังการเก็บเกี่ยว โดยการตัดแต�ง
กิ่งเพื่อควบคุมทรงพุ�มและลดการระบาดของ
ศัตรูพืช ใส�ปุ�ยอินทรีย�ร�วมกับปุ�ยเคมีสัดส�วน 
N:P:K.เท�ากับ 4:3:1 ได�แก�การผสมปุ�ยสูตร 
16-16-16 จํานวน 1 กระสอบ (50 กก.) ปุ�ย
สูตร 46-0-0 จํานวน 1 กระสอบ (50 กก.) 
และปุ�ยสูตร 0-0-50 จํานวน ½ กระสอบ
(25 กก.) ผสมแล�วหว�านในอัตรา 1 กก./ต�น
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กระตุ�นการออกดอกด�วยการราดสาร
โพแทสเซียมคลอเรตทางดินหลังการแตกใบ
อ�อนอย�างน�อย 2 ชุด ในระยะที่ใบเริ่มแก� มีสี
เขียวเข�มเป�นมัน ปลายยอดแข็ง ในอัตราไม�
เกิน 100 กรัมต�อเส�นผ�าศูนย�กลางทรงพุ�ม 
1 เมตร การจัดการคุณภาพผลผลิตด�วย
การใส�ปุ�ยเคมีสัดส�วน N:P:K.เท�ากับ 3:1:4 
ได�แก� สูตร 15-5-20 แบ�งใส�จํานวน 2 ครั้ง 
อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต�น ในระยะดอกบาน
เต็มที่และระยะเมล็ดลําไยเริ่มเปล่ียนเป�นสี
น้ําตาล เสริมด�วยปุ�ยทางใบสูตร 10-52-17 
และสู ตร  20-20-20 ให� น้ํ า ส ม่ํ า เ ส ม อ
หลังดอกบาน ร�วมกับการตัดแต�งช�อผลโดย
การตัดแต�งปลายช�อออก 1 ใน 3 ของความ
ยาวช�อ ในระยะที่ผลลําไยมีขนาดไม�เกิน 
5 มิลลิเมตร เพื่อไว�ผลไม�เกิน 50-60 ผล 
ต�อช�อ สํารวจศัตรูพืชสม่ําเสมอและป�องกัน
กําจัดตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 

วิเคราะห�ข�อมูลโดยเปรียบเทียบค�าเฉล่ียของ 
2 กรรมวิธี วิเคราะห�ผลต�างของผลผลิต 
(Yield Gap.Analysis). และวิเคราะห�อัตราส�วน 
รายได�ต�อการลงทุน.(Benefit.Cost.Ratio: 
BCR) 

ผลการทดลองและวิจารณ� ผลการ
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตลําไยคุณภาพ
เพื่อการส�งออก 3 ฤดูกาลผลิต พบว�าวิธี
แนะนํ ามีผลผลิตคุณภาพมากกว�าวิธี
เกษตรกร ร�อยละ 14 ในป� 2560 ร�อยละ 4 
ในป�  2561 และร�อยละ  11 ในป�  2562 

(ตารางที่ 1) 

รายการ 
2560 2561 2562

วิธี
แนะนํา

วิธี
เกษตรกร

วิธี
แนะนํา

วิธี
เกษตรกร

วิธี
แนะนํา

วิธี
เกษตรกร

ร�อยละการคัดเกรดคุณภาพ (%)

- ช้ันคุณภาพ (เกรด 1-4) 
- ตกเกรด (เกรด 5-6)
- ผลผลิตคุณภาพเพิ่มขึ้น

82.99
17.01

68.35
31.65

84.28
15.72

79.81
20.19

74.63
25.37

62.95
37.05

14 % 4% 11%
น้ําหนักผล (กรัม) 11.63 11.57 11.16 10.50 11.28 11.20
TSS (องศาบริกซ�) 21.46 21.86 20.21 20.37 21.63 21.59

ตารางที ่1 ค�าเฉล่ียการคัดเกรดคุณภาพ ขนาดและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได�ทั้งหมด (TSS)
ของผลผลิตลําไยฤดูกาลผลิตป� 2560 - 2562 ของเกษตรกรจํานวน 10 ราย ในพื้นที่ อ.แก�งหางแมว 
และ อ.ท�าใหม� จ.จันทบุรี

หมายเหตุ คิดจากค�าเฉล่ียเกษตรกร 10 รายต�อป�
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สรุปผลการทดลอง พบว�าวิธี
แนะนําสามารถเพิ่มผลผลิตคุณภาพเกรด
ส�งออกได�มากกว�าวิธีเกษตรกร ร�อยละ 4-14 
และลดต�นทุนการผลิตเฉล่ียร�อยละ 12
เกษตรกรยอมรับการนําเทคโนโลยีการ
เตรียมต�นหลังการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยี
การจัดการคุณภาพผลผลิต แต�ต�องปรับ
เทคโนโลยีในการชักนําการออกดอกและ
ติดผลในช�วงฤดูฝน นอกจากนี้เกษตรกร
ควรติดตามการพยากรณ�อากาศอย�าง

ควรติดตามการพยากรณ�อากาศอย�าง
ต�อเนื่อง เตรียมความพร�อมของต�นหลัง
การเก็บเกี่ยวเพื่อให�ต�นแข็งแรงสมบูรณ� 
กระตุ�นด�วยสารโพแทสเซียมคลอเรตในระยะ
การเจริญของใบที่ เหมาะสม เป�นหลาย
ป�จจัยที่จะส�งผลให�การผลิตลําไยคุณภาพ
นอกฤดูในพื้นที่ภาคตะวันออกประสบ
ความสําเร็จ

ค�าเฉล่ียปริมาณผลผลิต ต�นทุน
ผั น แ ป ร  ร า ย ไ ด�  แ ล ะ ผ ล ต อ บ แ ท น 
จากการทดสอบในพื้นที่  จ.จันทบุรี  ใน 
3 ฤดูกาลผลิต ป� 2560-2562 วิธีแนะนํามี
ปริมาณผลผลิตเฉ ล่ียไม�ต�างจากวิธี
เ ก ษ ต ร ก ร  แ ต� มี ผ ลต อ บ แ ท น สูง ก ว� า 

เนื่องจากต�นทุนการผลิตต่ํากว�า สามารถ
ลดต�นทุนการผลิตได�ร�อยละ 12 โดยมี
อัตราส�วนรายได�ต�อการลงทุน (BCR) ใน
กรรมวิธีแนะนํา (3.75) สูงกว�ากรรมวิธี
เกษตรกร (3.32) (ตารางที่ 2)

รายการ วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร
ปริมาณผลผลิต (กก./ไร�) 1,021 1,035
ราคาขายเฉล่ีย (บาท/กก.) 38 38
ต�นทุน (บาท/ไร�) 10,340 11,860
รายได� (บาท/ไร�) 38,798 39,330
ผลตอบแทน (บาท/ไร�) 28,458 27,470
อัตราส�วนรายได�ต�อการลงทุน (BCR) 3.75 3.32

ตารางที ่2 ค�าเฉล่ียปริมาณผลผลิต ต�นทุนผันแปร รายได� ผลตอบแทนและอัตราส�วนรายได�
ต�อการลงทุน (BCR) ฤดูกาลผลิตป� 2560 - 2562 ของเกษตรกรจํานวน 10 ราย ในพื้นที่ 

อ.แก�งหางแมว และ อ.ท�าใหม� จ.จันทบุรี
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ตะลุยสวน

สวพ.6 ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกร
ดีเด�น สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับพืช เป�นประจําทุกป� โดยแต�ละจังหวัด
คั ด เ ลื อ ก เ ก ษ ต ร ก ร ตั ว แ ท น ข อ ง จั ง ห วั ด 
มานําเสนอผลงานกับคณะกรรมการ สวพ.6 
เพ่ือคัดเลือกให�เหลือเพียง 1 คน เป�นตัวแทน
ของเขตภาคตะวันออก ในป� 2564 สวพ.6 
ได�มีการคัดเลือกเกษตรกรดีเด�น เมื่อเดือน
ตุลาคมที่ผ�านมา โดยเกษตรกรที่ได�รับการ
คัดเลือก คือ คุณอํานาจ  จันทรส เกษตรกร
ชาวสวนลําไย ตําบลหนองตาคง อําเภอ
โป�งน้ําร�อน จังหวัดจันทบุรี ป�จจุบัน อายุ 66 ป� 
จบการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คนส�วนใหญ�
จะเรียกติดปากว�า “อาจารย�อํานาจ หรือ 
ครอูํานาจ” 

แนวคิดในการทํางานของคุณอํานาจ 
คือ “การทําสวนต�องทําให�มีคุณภาพ ผลผลิต
ต�องได�มาตรฐานตามข�อกําหนดการค�า 
ก า ร ส� ง อ อ ก แ ล ะ ก า ร บ ริ โ ภ ค ใ น ป ร ะ เ ท ศ
จึงจะช�วย ให�เกษตรกรมีความมัน่คงในอาชีพ” 

อําเภอโป�งน้ําร�อน และอําเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี  เป�นพ้ืนที่การผลิตลําไย
เพ่ือการส�งออก มีการนําเทคโนโลยีการผลิต
ไ ม� ผ ล น อ ก ฤ ดู ม า ใ ช� ใ น ก า ร ผ ลิ ต ลํ า ไ ย 
อย�างแพร�หลาย ผลผลิตลําไยของจังหวัด
จัน ทบุ รี ส� งออก ไป ป ระ เท ศจีน  ม า กก ว� า 
80 เปอร�เซ็นต� สร�างรายได�และความเป�นอยู�
ที่ ดี ขึ้ น ใ ห� กั บ เ ก ษ ต ร ก ร  ซึ่ ง คุ ณ อํ า น า จ 
เป�นเกษตรกรรุ�นแรกๆ ที่นําวิธีการผลิตลําไย
นอกฤดู  เข�ามาปรับใช� ในพ้ืนที่จนประสบ
ผลสําเร็จ และเผยแพร�สู�เกษตรกรร�วมอาชีพ 
สามารถสร�างรายได�และความเป�นอยู�ที่ดีขึ้น
ให�กับ เกษตรกร ทํา ให� เกษตรกรในพ้ืนที่
ปรับเปล่ียนจาก การปลูกพืชไร� มาปลูกลําไย
มากขึ้น  โดยในป�  2563 พ้ืนที่ป ลูกลําไย 
ในอําเภอโป�งน้ําร�อน และอําเภอสอยดาว 
มีจํานวน 287,852 ไร�

เกษตรกรดเีด�นด�านการผลติพชื GAP
อลงกต อุทัยธนกจิ

บุหงา ขิวิรมัย�
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ในช�วง 2-3 ป�ที่ผ�านมา เกษตรกร
ชาวสวนลําไย ประสบป�ญหาราคาผลผลิต
ตกตํ่า ขาดแคลนแรงงาน สภาพอากาศ
แปรปรวน เกิดภัยแล�งทําให�น้ําไม� เพียงพอ 
ส�งผลกระทบโดยตรงต�อทุกช�วงการผลิต 
คุณอํานาจ แก�ไขป�ญหาโดยแบ�งพ้ืนที่ภายใน
สวนเป�นแปลงย�อย เพ่ือราดสารโพแทสเซียม
คลอเรต ทําลําไยนอกฤดู ทําให�ง�ายต�อการ
บริหารจัดการและวางแผนการผลิต ป� 2563 
ที่ผ�านมาสวนลําไยของคุณอํานาจ มีผลผลิต
เฉล่ีย 1,980 กิ โลกรัมต�อไร�  สูงกว�าค�าเฉล่ีย
ผลผลิตลําไยของจังหวัดจันทบุรี  ถึง 1,111 
กิโลกรัมต�อไร�  (ค�าเฉล่ียผลผลิตลําไย จังหวัด
จันทบุรี ป� 2563 เท�ากับ 869 กิโลกรัมต�อไร�) 

จากสถานการณ�ส�งออกในป�จจุบัน 
โรงคัดบรรจุ  ต�องการลําไยที่มี คุณภาพ 
ได�มาตรฐาน GAP คุณอํานาจ จึงได�ชักชวน
เกษตรกรเครือข�ายให�เข�ามาขอการรับรอง 
GAP.พืชลําไย เพ่ิมมากขึ้น 

คุณอํานาจปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดี

ในการผลิตพืชลําไย ได�รับใบรับรอง GAP
มาต้ังแต�ป� 2547 และต�ออายุใบรับรองจนถึง
ป�จจุบัน โดยเป�นแบบอย�างที่ดีในการปฏิบัติ
ตามข�อกําหนด 8 ข�อ ของ GAP.พืช ตัวอย�างเช�น 
การใช�วัตถุอันตรายทางการเกษตร จะใช�เฉพาะ
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ขึ้นทะเบียน
อย�างถูกต�องกับกรมวิชาการเกษตร และมี
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตร
เป�นสัดส�วน มีภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย
ที่ใช�หมดแล�ว ตลอดจนไม�ใช�วัตถุอันตราย
ทางการเกษตรที่ประเทศคู�ค�าห�ามใช�  เป�นต�น 
นอกจากนี้  ยังให�ความร�วมมือกับ สวพ.6 
ในการรับคณะศึกษาดูงาน เกษตรกร และ
ผู�สนใจทั่ว ไป ที่ เข�ามาขอศึกษาวิธีปฏิบั ติ 
ในการผลิตลําไยคุณภาพเพ่ือการส�งออก 
ด�วยดี เสมอมา รวมถึงการเป�นวิทยากร
บรรยายความรู� เรื่องการผลิตลําไยคุณภาพ 
ให�กับเกษตรกรในเวทีต�างๆ ทั่วประเทศ
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ในมิติทางสังคม คุณอํานาจ รับบทบาท
เป�นนายกสมาคมชาวสวนลําไยจังหวัดจันทบุรี 
ภารกิจหลัก คือ ดูแล ให�คําปรึกษา วิธีการ
ผ ลิ ต ลํ า ไ ย  ใ ห� มี คุ ณ ภ า พ  ไ ด� ม า ต ร ฐ า น
เ พ่ือก า รส� งออก  เ ป�น ตัว แท น เข� า เ จ รจ า 
ร�วมประชุมปรึกษาหารือกับหน�วยงานที่
เกี่ยวข�อง เพ่ือแก�ป�ญหาทางด�านเศรษฐกิจ
และสังคม ช�วยเหลือพ่ีน�องเกษตรกรชาวสวน
ลําไยในด�านต�างๆ 

เพ่ือสร�างความมั่นคงและย่ังยืนในอาชีพ 
สมาคมชาวสวนลําไยจังหวัดจันทบุรี กําหนด
เป�าหมายการพัฒนา และแก�ไขป�ญหา 7 เรื่อง
สําคัญ ได�แก� 

1. การเพ่ิมแหล�งน้ําเพ่ือให�มีปริมาณ
น้ําที่เพียงพอเพ่ือการผลิตลําไยที่มีคุณภาพ 

2. การแก�ป�ญหาขาดแคลนแรงงาน 
โดยเสนอให�หน�วยงานที่ เกี่ยวข�องเข�ามา
ช�วยเหลือ เช�น การผ�อนปรนแรงงานต�างด�าว 

3. การขยายตลาดเพ่ือการส�งออก
ไปยังประเทศใหม�ๆ เพ่ิมขึ้น 

4. การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
เช�น งบประมาณสนับสนุนการสร�างถนน
ให�มีคุณภาพเพ่ือการขนส�งลําไย 

5. ประสานงานกบัธนาคาร เช�น ธกส.
เพ่ือกําหนดมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
ให�แก�เกษตรกร 

6. เช่ือมโยงเครือข�าย สมาคมชาวสวน
อ่ืนๆ เพ่ือผลักดันพัฒนาการเกษตรแบบ
มีส�วนร�วม และย่ังยืน

7. สนับสนุนให�เกษตรกร เข�าสู�ระบบ
การรับรองแหล�งผลิต GAP พืช
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คลินิกพืช

ศัตรูพืชสําคัญอีกชนิดหน่ึงของมะพร�าว 
ทําให�เกิดความเสียหายต�อคุณภาพและผลผลิต
มะพร�าวของเกษตรกร ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
กับมะพร�าว คือ ถ�าระบาดรุนแรง ผลมะพร�าว
จะร�วงตั้งแต� ยังมีผลขนาดเล็ก หรือการเจริญ
เติบโตของผลมะพร�าวจะไม�สมบูรณ�ทําให�ขนาด
ผลเล็กลงเม่ือเปรียบเทียบกับผลปกติ และไม�
สามารถขายได�เพราะไม�ตรงตามความต�องการ
ของตลาด ป�จจุบันพบว�า มีไรส่ีขามะพร�าว
ร ะ บ า ด แ ละ เ ริ่ ม ทํ า ค ว า ม เ สีย ห า ยใ น พื้ น ที่
ภาคตะวันออก เช�น ฉะเชิงเทรา และมีแนวโน�ม
จะรุนแรงในหลายจังหวัด เช�น สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ� และ
เพชรบูรณ� โดยไรส่ีขามะพร�าวจะอาศัยอยู�ใต�

ก ลีบ เ ล้ียง ของมะพร� าว  ไรศัต รูพืชชนิดนี้
สร� าง คว าม เ สียห ายต�อ ผลผลิตม ะพ ร� า ว
อย�างมากจึงเป�นเรื่องที่ควรให�ความสําคัญ
ในการป�องกันและกําจัดต�อไป

ลักษณะทั่วไป.คล�ายหนอนสีขาวใส ลําตัว
มีขนาดเ ล็กมากจนไม�สามารถมองเห็นได�
ด�วยตาเปล�าต�องมองผ�านกล�องที่มีกําลังขยาย
สูงเท�านั้น  ทั้งตัวอ�อนและตัวเต็มวัยเป�นศัตรูพืช

เฝ�าระวงัไรสีข่ามะพร�าว
สุจติรา  วิเศษการ     
รัตน�ตยิา  พวงแก�ว 

à¾×èÍ¹à¡ÉµÃ ÊÇ¾.6 13

ศัตรูพืชสาํคญัอกีชนดิของมะพร�าว



หมายเหต ุ: 1. ใหพ่้นสลบักลุ่มสารตามลกัษณะกลไลของการ
ออกฤทธิ ์โดย IRAC

2. *หา้มผสมกบัสารชนิดอืน่ 

ลักษณะการทําลาย ไรส่ีขามะพร�าว 
เริ่มเข�าทําลายผลตั้งแต�ผลขนาดเล็ก ขนาด
เส�นผ�าศูนย�กลาง 3-25 เซนติเมตร อาศัยดูดกิน
อยู�ใต�กลีบเล้ียงของผล ลักษณะแผลเป�นร�องลึก
แตกเป�นริ้วเหมือนลายไม� มีสีน้ําตาลชัดเจน 
ปลายแผลแหลมและเป�นแผลโดยรอบหรือเกือบ
โดยรอบของผลมะพร�าว ไรชนิดนี้ เข�าทําลายผล

เกือบทุกผลในทะลาย ทําให�ผลมะพร�าวชะงัก
การเจริญเติบโตหลุดร�วงและผลผลิตเสียหาย
ถึง 70%

ฤดูกา ลร ะบา ด สภาพอากาศร�อน
และแห�งแล�ง เป�นช�วงที่เหมาะสมแก�การระบาด 
โดยเริ่มพบการระบาดตั้งแต�ปลายเดือนตุลาคม
เป�นต�นไป

ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร ป� อ ง กั น กํ า จั ด 
ไร ส่ีขามะพร�าว เข�าทําลายอยู�ภายในขั้วผล
มะพร�าว ทําให�การพ�นสารกําจัดไรไม�สามารถ
ถูกตัวไรได�โดยตรง ดังนั้น การป�องกันกําจัด
ให� เน�นพ�นสารกําจัดไร ในช�วงระยะมะพร�าว
ติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห�างกันประมาณ
1 สัปดาห� (ซึ่งเป�นระยะที่ไรส่ีขาเริ่มเข�าทําลาย)

สามารถทําได� ดังนี้
1. วิธีเขตกรรม ได�แก� เก็บมะพร�าวที่ถูกทําลาย

นําไปฝ�งกลบ หรือเผาทําลาย และกรณีที่ปลูก
แบบยกร�อง  นํา ไปถ�วงน้ํ า โดยต�องกดให�จม
ทั้งทะลาย นาน 6-7 ช่ัวโมง

2. สารป�องกันกําจัด มีรายละเอียดดังตาราง 

ชนิดสารเคมี อัตราแนะนาํ กลุ�มสารเคมี

1. โพรพาไกต� 30%WP 30 กรัม ต�อน้ํา 20 ลิตร สารกลุ�ม 12

2. อะมิทราซ 20%EC 40 ซีซี ต�อน้ํา 20 ลิตร สารกลุ�ม 19

3. กํามะถนั* 80%WG 60 กรัม ต�อน้ํา 20 ลิตร สารกลุ�ม UN

4. ไพริดาเบน 20%WP 10-15 กรัม ต�อน้ํา 20 ลิตร สารกลุ�ม 21

หมายเหตุ : 1. ให�พ�นสลับกลุ�มสารตามลักษณะกลไกของการออกฤทธิ์ โดย IRAC
2. *ห�ามผสมกับสารชนิดอื่น 
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สําหรับสวนที่พบการเข�าทําลายรุนแรง
และผู�รับซื้อผลมะพร�าวให�ดําเนินการกําจัด
ไร ส่ีขามะพร�าว ดังนี้  ตัดช�อดอก ช�อผล 
ผลที่ถูกทําลายจากไรส่ีขามะพร�าว และเศษ
ซากจากการปอกมะพร�าวก�อนจําหน�าย 
นํามากองรวมกัน  หลังจากนั้น  พ�นด�วย
สา ร ฆ� า ไ ร ต า ม คํ า แ น ะ นํ า  แ ล ะ ค ลุ ม ด� ว ย
ผ�าพลาสติก อย�างน�อย 10 วัน

ข�าวแจ�งประชาสัมพันธ�พี่น�องเกษตรกร
ในช�วงนี้ ขอเตือนพี่น�อง เกษตรกร 

โปรดเฝ� าร ะวั งสวนมะพร� าวของตนเอง
โดยเฉพาะแปลงที่ติดกับแปลงเพื่อนบ�าน
ทิศเหนือลม เนื่องจากลมจะพัดให� ไร ส่ีขา
ม ะพ ร� า ว  แ พ ร� ก ร ะจ า ยจ า ก ที่ ห นึ่ ง ไป ยั ง
อีกที่หนึ่ง หากพบอาการมะพร�าว ที่ถูกไรส่ีขา
เ ข� า ทํ า ล า ย  ใ ห� รี บ แ จ� ง ห น� ว ย ง า น ข อ ง
ก ร ม วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร ใ น พื้ น ที่ ข อ ง ท� า น
เพื่อร�วมกันป�องกันกําจัดทันที

ที่มา : กลุ�มงานวิจัยไรและแมงมุม กลุ�มกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพชื 
กรมวิชาการเกษตร
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เมื่อไดยินช่ือ ÊÇ¾.6 ครั้งแรก เช่ือวาหลาย ๆ คน

อาจนึกวาเปนคลื่นรายการวิทยุแหงหน่ึง แตเปนความ

บังเอิญที่ช่ือตรงกัน สวพ.6 เปนช่ือเรียกยอของ “สํานักวิจัย

และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6” หนวยงานภายใตสังกัด

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เราเปน

หนวยงานสั ง กัดสวนกลาง มีที่ ต้ั งอยู ในส วนภูมิภาค 

ต้ังข้ึนเมื่อป 2535 สมัยน้ันกรมวิชาการเกษตรมีการปรับโครงสราง 

โดยยุบสถาบันวิ จัยการทําฟารมและจัดต้ังหนวยงานใหม

ช่ือ “สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1 - 8”กระจายอยู

ทั่วภูมิภาคของประเทศ สวนเขตของเรา สวพ .6 ต้ังอยู

จังหวัดจันทบุรี  มีขอบเขตความรับผิดชอบ 7 จังหวัด

ภาคตะวันออก ไดแก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี 

ระยอง จันทบุรี และตราด

ÊÇ¾.6  วางวิสัยทัศนเมื่อเริ่มจัดต้ัง ในการเปน

องคกรหลักในการวิจัย พัฒนา และบริการวิชาการเกษตร 

ในภาคตะวั นออก นํ าการ เกษตร สู ร ะบบการผลิ ต

ตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

สรางประโยชนและความพึงพอใจสูงสุดใหแกเกษตรกร

à¾×èÍ¹à¡ÉµÃ ÊÇ¾.6

กองบรรณาธิการ
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ที่ตั้งของ สวพ.6 ตั้งอยูในพื้นที่เดียวกันกับ

ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี ตําบลตะปอน อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี หลายทานจึงอาจสงสัยวา สวพ.6

ทํางานอะไร ซ้ําซอนกับศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี

หรือไม ที่จริงแลวงานตามความรับผิดชอบแตกตาง

กันชัดเจน 

สวพ.6 มีหนาที่ศึกษา คนควา และพัฒนา

ระบบการผลิตพืชที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

และแกปญหาของเกษตรกรในพื้นที่/ทดสอบ

เทคโนโลยีการเกษตรแบบมีสวนรวมกับเกษตรกร 

เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคตะวันออก 

ซึ่ง เปนเทคโนโลยีที่ ได รับการถายทอดมาจาก

ศูนยวิจัยพืชสวน/พืชไร หรือหนวยงานวิจัยจาก

สวนกลางของกรมวิชาการเกษตร 

ใหบริการวิชาการ ใหบริการวิเคราะห ดิน น้ํา 

พืช ปุย สารเคมีการเกษตร จุลินทรีย วิเคราะหสาร

ตกคางในผลผลิต ใหบริการตรวจรับรองมาตรฐาน

สินคาเกษตร (GAP/Organic) ตรวจโรงงานคัดบรรจุ

ผล ไม ทั้ ง เปลื อก  (GMP) ฝ กอบรมให ความ รู

เ กษตรกร  ควบ คุมและ กํ า กับดู แลง านตาม

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่กรมวิชาการเกษตร 

รับผิดชอบ งานโครงการพระราชดําริและโครงการ

พิเศษในพื้นที่และที่สําคัญคือ เปนหนวยงานผูแทน

กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออก

เมื่อเรามีภารกิจรับผิดชอบมากมายขนาดนี้ 

จึงจําเปนตองมีการแบงโครงสรางภายในองคกร

ใหครอบคลุมภารกิจทุกดาน โดยแบงโครงสราง

ภายในองคกร ออกเปน 6 กลุม ไดแก 

กลุ่มวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา

กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต 

วิเคราะหดิน น้ํา ปุย พืช สารเคมี จุลินทรีย ฯลฯ

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ตรวจรับรอง GAP ตรวจโรงงาน GMP ฝกอบรม

ใหความรูเกษตรกร

กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ
ควบคุม กํากับ ดูแลรานจําหนายปจจัยการผลิตให

เปนไปตาม พ.ร.บ.ปุย พ.ร.บ.พันธุพืช และ 

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย

กลุ่มจัดการพื�นที่

ใหคําปรึกษาแนวทาง และรูปแบบการจัดการพ้ืนที่ 

ใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และ

งานโครงการพระราชดําริ/โครงการพิเศษ

กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมตางๆ

ขอใบรับรอง GAP ต่อ 123
ขอใบรับรองพืชอินทรีย์

ขอใบอนุญาต
วัตถุอันตราย/ปุ๋ย/เมล็ดพันธุ์

ขายต่อ 126

ห้องปฏิบัติการ
ตรวจสารพิษตกค้าง

ตรวจวิเคราะห์โรคพืช
ต่อ 110

ตรวจวิเคราะห์ ดิน ปุ๋ยนํ�า 17
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นางสาวหฤทัย แก่นลา 

นางสาวเครือวัลย์ ดาวงษ์ 
นายอลงกต  อุทัยธนกิจ
นางจิรวดี  แดงพวง

นายชลธี นุ่มหนู ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
นายพินิจ กัลยาศิลปิน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี
นายปราโมช นุ้ยศรี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง
นายจงรักษ์ จารุเนตร  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
นางรัตน์ติยา พวงแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา
นางสาวพิณประภา ธนธีรนนท์          ผู้อ านวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย
นายนพดล แดงพวง  ผู้อ านวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ 
นางเกษสิริ ฉันทพิริยะพูน  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
นายอุปถัมภ์ อุ่นใจ  ผู้อ านวยการกลุ่มจัดการพ้ืนที่

นางสาวนิภาพร เพชรชนะ
นางสาวมลฑกรานต์ ผลพฤกษา
นางสาวสุมิตรา เวชภิรมย์
นางสาวจารุดา แสงโทโพ

บรรณาธิการ

เรียบเรียง 

ฝ่ายศิลป์

เพื่อนเกษตร สวพ.6

ผู้เขียน
นางสาวเครือวัลย์ ดาวงษ์    โทร. 096-9564192   สวพ.6
นายอลงกต  อุทัยธนกิจ โทร. 081-7819597   สวพ.6
นางสาวบุหงา  ขิวิรัมย์ โทร. 081-9458907   สวพ.6
นางสุจิตรา  วิเศษการ โทร. 087-1539541 ศวพ.ฉะเชิงเทรา 
นางรัตน์ติยา พวงแก้ว โทร. 080-6411314 ศวพ.ฉะเชิงเทรา 

ที่ปรกึษา 
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